WWW.KATOWICE.EU

NASZE

URODZINY MIASTA

FOT. S. RYBOK

NR 9 (132)| Wrzesień 2019 r. | Bezpłatny informator miejski | tel. 32 259 39 88 | redakcja@katowice.eu | ISSN 1899-9530

Rewitalizacja
Doliny 5 Stawów
Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech
Hubertusów znajdujących się na terenie
katowickich dzielnic Szopienic i Burowca
tworzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów
kompleks przyrodniczo-krajobrazowy „Szopienice-Borki”. Tereny te czeka ogromna
rewitalizacja. Koszt prac wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.
WIĘCEJ STR. 2

Wymień
kocioł węglowy
O zaletach przejścia na ekologiczne ogrzewanie rozmawiamy z Mariuszem Skibą - wiceprezydentem Katowic zajmującym się m.in.
kwestiami środowiska.
WIĘCEJ STR. 4

Katowicki
Dzień Seniora
23 września na katowickim rynku odbędzie
się kolejny Dzień Seniora. Czekać będą niespodzianki, m.in. koncerty, spektakle, seanse
filmowe, konkursy, prelekcje. W specjalne
przygotowanych namiotach zaprezentują się
partnerzy programu „Aktywni Seniorzy” oraz
będzie można porozmawiać z przedstawicielami Rady Seniorów Miasta Katowice.
WIĘCEJ STR. 6

Na tropie historii
śląskiej Policji

M

iasto jest nasze – to tytuł otwartego koncertu, na którym z okazji Urodzin Katowic spotkają się
najlepsi polscy muzycy. 14 września w Strefie Kultury we wspólnym programie
usłyszymy Miuosha, Kubę Badacha, zespół Pokahontaz, muzyków zespołu Coma czy Czesława
Mozila. Pokieruje nimi znany raper Abradab.

Rok temu koncert plenerowy Urodzin
Miasta „Kocham Katowice” przygotował dla
Katowic Tomasz Organek. Teraz takie samo
zadanie dostał Abradab, współtwórca legendarnego Kalibra 44.
To nie oznacza jednak, że 14 września w Strefie Kultury zabrzmi tylko hip-hop.

Abradab zaprosił do wspólnego grania artystów z bardzo różnych muzycznych światów.
Obok Pokahontaz, DJ Eproma czy Miuosha
usłyszymy przecież mistrzów piosenki: Kubę
Badacha i Czesława Mozila, reprezentantów sceny bluesowej Jana Gałacha i Macieja
Lipinę, a akompaniować im będą muzycy
grający na co dzień w zespole Coma. Razem wykonają nowe interpretacje znanych
utworów katowickich i śląskich artystów.
Jakich? Tego dowiemy się podczas wieczornego koncertu.
Ale do Strefy Kultury warto przyjść
już od godz. 15. Wtedy zaczną grać młode,
obiecujące zespoły związane z Katowicami,

laureaci konkursu Dzielnica Brzmi Dobrze.
Przed samym zaś koncertem „Miasto jest
nasze – Abradab i przyjaciele” wystąpi DJ
DRK, gość z Saint-Etienne, partnerskiego
miasta we Francji.
Urodziny Miasta to wydarzenie rodzinne
– już od godz. 14 działać będzie bezpłatna
Strefa Dziecka z atrakcjami i zajęciami dla
najmłodszych. Na wszystkich natomiast czekać będą foodtrucki i strefa z napojami.
Wstęp na koncert plenerowy 14 września jest wolny. Urodziny to także, tradycyjnie, inne wydarzenia muzyczne. (ŁUKA)
Szczegółowy program – STR. 17

Oficerskie buty, stare zdjęcia czy dawne legitymacje służbowe. Na co dzień Tomasz Witański pracuje w śląskiej Policji. W wolnym czasie
nie porzuca jednak swojej pracy, bo przekuł
ją w największą pasję – zbiera pamiątki po
dawnych mundurowych.
WIĘCEJ STR. 10

Święto Wojska Polskiego
w Katowicach
– To nasi przodkowie 100 lat temu, niejednokrotnie z poświęceniem własnego życia, walczyli o polskość Śląska i tę polskość wywalczyli
- mówił podczas obchodów premier Mateusz
Morawiecki.
WIĘCEJ. STR. 12-13
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MIESZKANIE ZA REMONT

60 mieszkań czeka na lokatorów!
W sierpniu została ogłoszona lista 60 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu
przez przyszłego najemcę. 12. edycja wprowadza także zmiany w regulaminie programu,
których celem jest zwiększenie dostępności
lokali dla przyszłych najemców.
– „Mieszkanie za remont” to doskonała okazja na znalezienie swego lokum
dla osób, które nie chcą brać kredytów
na kupno mieszkania ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku
komercyjnym. Widząc, jak wielką popularnością cieszy się nasz projekt wśród katowiczan, postanowiliśmy zwiększyć ilość
edycji z dwóch – do pięciu rocznie – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dla
potencjalnych najemców bardzo ważna jest
też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność
wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Miasta – po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim. Jedną z ważniejszych zmian,
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Program „Mieszkanie za remont” cieszy
się w Katowicach olbrzymią popularnością. Umożliwia on wynajęcie w dobrej
cenie mieszkania od miasta w zamian
za przeprowadzenie remontu. Do tej
pory w ten sposób aż 270 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach ilość osób aplikujących była nawet
trzynastokrotnie wyższa niż dostępnych
mieszkań.

Kamienica przy ul. Warszawskiej 25

które wdrażamy w 12. edycji programu,
jest wprowadzenie zapisów, które zwiększają szanse „singli” na najem „mieszkania
za remont”. Dodatkowe punkty zdobędą
także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i mieszkańcy Katowic - podkreśla prezydent Marcin Krupa.
Jak starać się o lokal?

– Do wyboru jest 60 mieszkań o powierzchni
od 27 m2 do prawie 80 m2. Cena najmu
za 1 m2 waha się od 4,27 zł do 6,14 zł i jest

uzależniona m.in. od lokalizacji, a także
standardu mieszkania - mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Lokale
znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mikołowska, Warszawska,
Kościuszki), ale też w Bogucicach (ul. Katowicka), Ligocie (Koszalińska, Piotrowicka)
czy Szopienicach (ul. Morawa, ul. Wiosny
Ludów). Aby móc ubiegać się o mieszkanie,
nie można być właścicielem innego mieszkania i należy spełnić kryterium dochodowe.

Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 1650 zł do 4400 zł, a w przypadku
gospodarstwa wieloosobowego dochód
na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1100 zł do 2860 zł. Kolejnym
warunkiem jest brak zaległości z tytułu
najmu aktualnie zajmowanego lokalu. – Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki
formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej
chętnych, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną
powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu
na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci,
orzeczenia o niepełnosprawności – podkreśla Maciej Stachura. (RED)

Lokale można oglądać do 6 września, a składać wnioski do 20 września. Szczegółowych
informacji udziela Wydział Budynków i Dróg
(Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, I piętro przy Rynku 1 w Katowicach) lub pod nr
tel. 32 259 36 34. Lista
lokali w ramach programu oraz dodatkowe
informacje dostępne są
na stronie Urzędu Miasta bit.ly/30j10TY.
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Rewitalizacja Doliny
5 Stawów coraz bliżej
Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech
Hubertusów znajdujących się na terenie
katowickich dzielnic Szopienic i Burowca
tworzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów
kompleks przyrodniczo-krajobrazowy
„Szopienice-Borki”. Stawy powstały w XX
wieku w miejscach, z których wydobywano piasek na potrzeby górnictwa.

Wielu mieszkańców Katowic, którzy po raz
pierwszy odwiedzają to miejsce, jest zaskoczonych ogromnym rozmiarem tego obszaru. Sama
powierzchnia wspomnianych stawów wynosi
91 hektarów (czyli blisko 130 pełnowymiarowych boisk piłkarskich) – co oznacza, że jest
aż 10 razy większa niż powierzchnia zbiorników w popularnej Dolinie Trzech Stawów.
– W przeprowadzonych konsultacjach społecznych katowiczanie podkreślali, że największymi atutami tego miejsca są: natura, bogactwo
przyrody, czysta woda w stawach, w stawach,
dużo zieleni, możliwość kąpieli, jak i istnienie harcerskiej stanicy żeglarskiej harcerskiej

stanicy żeglarskiej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, który rok temu zadeklarował,
że teren 5 stawów zostanie gruntownie zrewitalizowany. Dlaczego? We wspomnianych
konsultacjach zdecydowana większość mieszkańców Katowic uznała, że obszar stawów
wymaga dużej interwencji, wysprzątania, uporządkowania, stworzenia dróg rowerowych czy
też miejsc parkingowych. Aż 86% mieszkańców
zgodziło się ze stwierdzeniem, że stawy w przyszłości powinny mieć funkcję wypoczynkową,
76% – rekreacyjno-sportową, a 67% – ekologiczną, ochronną dla środowiska i przyrody.
Jak się zmieni obszar stawów?

– Kierując się wskazaniami mieszkańców, chcemy,
by Dolina 5 Stawów umożliwiała rodzinny, aktywny wypoczynek – z zachowaniem jej spokojnego, zielonego charakteru – podkreśla prezydent
Marcin Krupa. Aktualnie dobiegają końca prace
nad utworzeniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla tego miejsca. Przewiduje ona

Staw Morawa

m.in. stworzenie sieci dróg rowerowych okalających wszystkie stawy, utworzenie kilku plaż
kąpielowych nad Borkami i Morawą, modernizację harcerskiej stanicy żeglarskiej z możliwością wypożyczania łódek i kajaków. Dużą zmianą
będzie utworzenie wodnego połączenia pomiędzy
stawami Morawa i Borki, która zwiększy możliwości dla osób uprawiających sporty wodne.
Wzdłuż wschodniego brzegu Morawy, przy skarpie wzdłuż linii tramwajowej, powstanie drewniana promenada. Przy Hubertusie I powstaną
pomosty wędkarskie. Uzupełnieniem całości będą
m.in. kręgi do grillowania, boisko do siatkówki
plażowej, elementy małej architektury – ławki,
kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie.
– Zakres prac będzie olbrzymi, a koszt wyniesie na pewno kilkadziesiąt milionów złotych.

Traktujemy to jednak jako inwestycję w wysoką
jakość życia katowiczan. Dzięki temu ten obszar
stanie się miejscem, w którym tysiące mieszkańców będą spędzać swój czas – tak, jak dzisiaj ma
to miejsce w Dolinie Trzech Stawów – podkreśla
prezydent Marcin Krupa.
Jak wygląda harmonogram dalszych działań? działań? – Zależy nam na tym, by możliwie
szybko podejmować kolejne kroki. Jeszcze w
tym roku ogłosimy przetarg na projekt, na podstawie którego będziemy mogli potem wyłonić
wykonawcę prac w terenie. Szacujemy, że prace
budowlane rozpoczną się w 2021 roku i zakończą w 2022 roku – mówi Waldemar Bojarun,
wiceprezydent Katowic, który z ramienia prezydenta koordynuje projekt rewitalizacji Doliny
5 Stawów. (RED)
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ROZBUDOWA MUZEUM

Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności
zostanie rozbudowane
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przy ul. Pola zostanie rozbudowane.
Inwestycję zrealizują wspólnymi siłami
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i katowicki magistrat. List intencyjny w tej sprawie podpisano 20 sierpnia.

Oba podmioty wspólnie prowadzą centrum od
16 grudnia 2011 r. Teraz zdecydowały o jego
powiększeniu. Jak motywowano, potrzeba
rozbudowy wynika nie tylko ze zbyt małej powierzchni muzeum, ale także ze stanu technicznego budynku i konieczności dostosowania go
do obowiązujących przepisów i standardów.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest ponadstuletni obiekt u zbiegu ulic Gallusa i Pola, w którym niegdyś mieścił się
magazyn odzieżowy KWK „Wujek”, a obecnie
znajduje się Izba Pamięci. – Chcemy odświeżyć
budynek i stworzyć warunki, by można było
właściwie prezentować ekspozycje. Naszym
celem jest otwarcie obiektu na przestrzeń kopalni, dzięki czemu zwiedzający będą mogli
zobaczyć miejsca związane z tymi tragicznymi wydarzeniami. Nowa ekspozycja ma być
przede wszystkim skierowana do młodych ludzi, scenograficzna i nowoczesna, a jej zakres

szeroki i nawiązujący do historii tego miejsca i ówczesnej sytuacji w kraju – powiedział
Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum
Wolności i Solidarności.
Obecnie ekspozycja zajmuje ok. 380 m²
na parterze zabytkowego obiektu. Po rozbudowie muzeum będzie trzypoziomowe – zostanie
powiększone w górę i w dół i zajmie w sumie
1130 m². Na potrzeby inwestycji ma zostać podniesiony strych budynku, pogłębione i zaadaptowane będą również piwnice. Kondygnacje
połączą winda i klatka schodowa. Na terenie
muzeum pojawi się także czołg. Rampa, z której ZOMO strzelało do strajkujących górników,
zostanie zabudowana, a w części centralnej budynku zaprojektowano przeszklony wykusz
ze świetlikiem, umożliwiający zwiedzającym
wgląd na teren kopalni. Elewacja budynku
zostanie odtworzona, aktualnie jest pokryta
tynkiem, a konstrukcja dachu zostanie zmieniona z drewnianej na stalową.
Prace mają ruszyć w połowie 2020 r.
i potrwają ok. półtora roku. Otwarcie muzeum
po rozbudowie ma nastąpić 16 grudnia 2021 r.,
czyli w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Przewidywany koszt inwestycji to 16,6

mln zł. Roboty budowlane pochłoną 6,5 mln zł,
a pozostałe ponad 10 mln zł zostanie przeznaczone na aranżację wnętrza i urządzenie wystawy. Oba urzędy mają podzielić się wydatkami
po połowie.
Pamięć o wydarzeniach z 16 grudnia pozostała nie tylko w śląskim środowisku – mówił
Marcin Krupa, prezydent Katowic. Wspomniał
również, że chodził do szkoły z córką jednego z
zamordowanych górników.
Starania o rozbudowę muzeum trwają od
dawna. Projekt przedsięwzięcia, który na zlecenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
przygotowała firma Koziarski Pracownia Projektowa, był gotowy już w 2016 r. Jak zapewnia
marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, realizacja inwestycji nie jest zagrożona,
choć na jej finansowanie ze strony urzędu wojewódzkiego musi jeszcze wyrazić zgodę sejmik.
Jednak ma to być tylko formalność.

– Czekaliśmy bardzo długo na ten dzień.
Już w trakcie budowy pomnika myśleliśmy o tym, żeby powstało w tym miejscu coś,
co upamiętni ludzi, którzy ponieśli największą ofiarę. Z rampy tego budynku strzelano do
górników. Będziemy czuwać nad tym, żeby ta
ekspozycja powstała i wiernie oddała wydarzenia, których byliśmy świadkami – zaznaczył
Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 r.
Przedmiotem działalności ŚCWiS jest
zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce
stanu wojennego, o działalności ruchów
opozycyjnych w okresie do 1989 r. i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków
na obszarze obecnego województwa śląskiego oraz o utworzeniu i działalności NSZZ
„Solidarność”. (KATOWICE.PRO)

BUDŻET OBYWATELSKI

W VI edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 388
wniosków, z czego rekordowe 60 to projekty ogólnomiejskie. Przed ostatecznym
poddaniem ich głosowaniu mieszkańców
wszystkie wnioski czekała jednak weryfikacja formalna i merytoryczna, a od negatywnych decyzji wnioskodawcy mogli
złożyć odwołania. Kilkoro mieszkańców
zdecydowało się także wycofać swoje projekty.

Po weryfikacji merytorycznej wniosków pozytywnie zatwierdzonych zostało 291, czyli 75%
wszystkich zgłoszonych projektów, jednak ich
ostateczna lista zmieniła się w wyniku procedury
odwoławczej od negatywnej decyzji ze strony
urzędników. – Po raz pierwszy w katowickim
budżecie obywatelskim wnioskodawcy, których
projekty zostały zweryfikowane negatywnie,
mieli możliwość odwołania się od niekorzystnych dla nich decyzji – mówi Maciej Stachura,
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej.
Przeanalizowawszy odwołania po weryfikacji
merytorycznej dotyczące 32 zadań zgłoszonych
do budżetu obywatelskiego prezydent Katowic
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287 projektów dla mieszkańców Katowic

zdecydował o pozytywnym rozpatrzeniu pięciu
(w przypadku jednego z nich częściowe uwzględnienie odwołania). Zostały one przywrócone do
dalszego procedowania, w związku z czym o ich
ewentualnej realizacji zdecydują mieszkańcy Katowic w elektronicznym głosowaniu.
Do 28 sierpnia włącznie wnioskodawcy
mieli również możliwość wycofania swoich projektów spod głosowania, co skutkowało zmniejszeniem ostatecznej liczby
wniosków. W efekcie, z racji pozytywnie rozpatrzonych odwołań po weryfikacji merytorycznej oraz wycofania 9 wniosków, podczas

wrześniowego głosowania mieszkańcy Katowic
zdecydują o wyborze zadań do realizacji w 2020
roku spośród 287 projektów. 32 z nich to zadania ogólnomiejskie, natomiast 255 to zadania
lokalne dla poszczególnych jednostek pomocniczych miasta.
– W tej edycji rekordową była nie tylko
liczba zgłoszonych wniosków, ale także liczba
tych, na które będzie można oddać swój głos.
Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu mieszkańcy pokażą, że zależy im na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne
– mówi prezydent Marcin Krupa i przypomina, że katowicki budżet obywatelski jest
największy w Polsce per capita wśród miast
wojewódzkich.
W tym roku inicjatywę przejęli wielbiciele czworonogów. Pozytywnie zweryfikowano 10 projektów na wybiegi dla
psów, w tym w Dąbrówce Małej, Ligocie-Panewnikach czy Kostuchnie. Oprócz projektów
dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej w głosowaniu znajdzie się 15 wniosków
na kolejne 21 nowych stacji rowerów miejskich. Mieszkańcy Katowic cenią sobie także

zielone przestrzenie, dlatego także i w tym
roku pojawiło się wiele projektów mających
na celu pielęgnację obszarów zielonych, ale
także realizację nasadzeń drzew i roślin. Porównywalną do lat ubiegłych ilość stanowią zadania o charakterze infrastrukturalnym, czy
kulturalnym. W VI edycji budżetu obywatelskiego katowiczanie zdecydują, na co wydać
ponad 30 mln zł.
Uprawnionymi do głosowania, które odbędzie się w dniach 9–22 września br., są wszyscy mieszkańcy Katowic, bez względu na wiek.
Automatycznie, w systemie głosowania znajdują się osoby, które w dniu 23 sierpnia 2019 r.
były zameldowane w Katowicach i posiadały
nadany nr PESEL. Osoby, które nie posiadają
nr PESEL bądź są mieszkańcami niezameldowanymi w Katowicach mogą dopisać się do
rejestru osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w Punkcie Konsultacyjnym Budżetu
Obywatelskiego mieszczącym się w pok. 205
(II piętro) budynku urzędu Miasta Katowice przy Rynku 13. Dopisywać można
się w dniach i godzinach pracy Urzędu przez
dwa tygodnie trwania głosowania. (BO)
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WYWIAD Z MARIUSZEM SKIBĄ, WICEPREZYDENTEM KATOWIC ZAJMUJĄCYM SIĘ M.IN. KWESTIAMI ŚRODOWISKA

FOT. T. KAWKA

Jak Katowice walczą o czyste powietrze?
Zbliża się sezon zimowy, co oznacza, że
w wielu miastach w Polsce pogorszy się
jakość powietrza. Jak działają władze
Katowic, by poprawić sytuację?

Walka o czyste powietrze tojedno z największych wyzwań całej aglomeracji śląskiej. W Katowicach traktujemy tę sprawę
bardzo poważnie i podejmujemy szereg działań
przez cały rok. Naszym priorytetem jest program
wymiany kotłów opalanych węglem, bo to one
są głównym źródłem smogu. Prezydent Marcin
Krupa zadeklarował, że nie mamy limitów zgłoszeń, co oznacza, że każdy poprawny wniosek
otrzyma dofinansowanie na wymianę „kopciucha”. Można na ten cel dostać nawet 10 000 zł –
to jedna z najwyższych kwot w kraju. Program
nabiera tempa. W latach 2015–2017 dofinansowaliśmy wymianę 1495 źródeł ciepła za ponad 11,5 mln zł, w zeszłym roku dołożyliśmy
ponad 9 mln zł do wymiany 1071 kotłów, a w
tym roku planujemy wymianę 1500 źródeł ciepła za 14 mln zł.
Jak zachęcić mieszkańców, by wymieniali
kotły węglowe?

Jako wiceprezydent zajmujący się kwestiami środowiska od kilku lat spotykam
się z mieszkańcami i mówię o korzyściach
wynikających z wymiany kotłów. To przede
wszystkim zwiększenie wygody życia – nie
trzeba dosypywać węgla do pieca, przywozić
go co sezon, magazynować. W wielu przypadkach mówimy także o oszczędnościach
finansowych. Dla katowiczan ważne są argumenty ekologiczne. Każdy zlikwidowany

kocioł węglowy oznacza ograniczenie emisji pyłów. Wymiana kotła to po prostu
dbanie o zdrowie wszystkich domowników i sąsiadów. Utworzyliśmy także Miejskie Centrum Energii, w którym udzielamy
wszelkich informacji w tej sprawie i pomagamy katowiczanom wypełnić wnioski o dofinansowanie. Wiele osób korzysta z takiej
możliwości i z roku na rok wpływa do nas
coraz więcej zgłoszeń.
Jakie inne działania podejmowane są
w Katowicach?

Straż Miejska kontroluje paleniska
pod kątem spalania śmieci. Musimy sobie

wprost powiedzieć, że np. wrzucanie plastikowych butelek do pieca to zatruwanie
domowników i sąsiadów. Na szczęście do takich sytuacji dochodzi coraz rzadziej. W 2016
roku co szósta kontrola Straży Miejskiej wykazywała spalanie śmieci, a w zeszłym roku
już tylko co trzydziesta. Uruchomiliśmy także
największy w Polsce system monitoringu jakości powietrza AWAIR (dostępny pod adresem powietrze.katowice.eu – przyp. red.).
Obecnie realizujemy również projekt termomodernizacji szkół, przedszkoli, domów kultury – o wartości 100 mln zł.

że tak dużo w Katowicach się dzieje,
a smog co roku daje się we znaki
mieszkańcom naszego miasta?

Z roku na rok sytuacja się stopniowo
poprawia. Poziom zapylenia jest dziś mniejszy niż kilka lat temu, a nasze działania są
zauważane w skali ogólnopolskiej. W tym
roku zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu
prestiżowego magazynu „Forbes” na najbardziej ekologiczną gminę. Zdajemy sobie
jednak sprawę, że przed nami wciąż dużo
pracy, by oddychać czystym powietrzem. Pamiętajmy też, że powietrze nie zna granic.
Nie wystarczy, że w Katowicach będziemy
intensywnie pracować nad tematem smogu
– bo jeśli w innych miastach aglomeracji
nie podejmie się realnej walki ze smogiem,
to zmiany będą bardzo powolne. Są miasta,
które robią dużo w tej sprawie, ale są też takie, które robią niewiele. (RED)

WYMIEŃ „KOPCIUCHA”
Miejskie Centrum Energii - ul. Młyńska 2,
tel. 32 259 32 85, e-mail: mce@katowice.eu,
Facebook: @MCEKatowice.
Kwota dofinansowania jest uzależniona od rodzaju montowanego systemu
grzewczego. Największe dofinan-

sowanie – do 10 tys. zł – można
otrzymać na zmianę ogrzewania
na elektryczne, gazowe lub z sieci.

Jak wytłumaczyć w takim razie paradoks,

NABÓR DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Katowice walczą z antyszczepionkowcami

– Zdrowie maluszków jest dla nas wszystkich
kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie
dla całego społeczeństwa. Dlatego poleciłem
przygotować projekt dotyczący rekrutacji do
katowickich żłobków, który został przyjęty
przez Radę Miasta w kwietniu, a od września
wszedł w życie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Wprowadzenie kryterium szczepień ma
na celu promowanie ochrony zdrowia dzieci
oraz motywowanie rodziców do szczepienia dzieci. Jak podkreślają urzędnicy zdarzają się także przypadki, w których dziecko
nie może być zaszczepione ze względów

FOT. S. RYBOK

Zmiana w kryteriach naboru do żłobków
miejskich, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Katowice Marcina Krupy, obowiązuje od 1 września. Dokument podpisany
przez prezydenta wprowadza w życie zapisy uchwały Rady Miasta Katowice, która została podjęta w kwietniu tego roku.
Podczas rekrutacji do żłobka dzieci, które
zostały zaszczepione, otrzymają 50 pkt.

medycznych. W takiej sytuacji dzieci także będą
otrzymywać 50 pkt. w rekrutacji.
Dodatkowe punkty dla katowiczan

Wprowadzenie 50 punktów za szczepienie dzieci
jest kolejną zmianą dotyczącą naboru do katowickich żłobków. Przypomnijmy, że w marcu
ubiegłego roku prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, by podczas rekrutacji szczególnie
premiować mieszkańców Katowic. – Jeżeli
przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów

Rok

Ilość miejsc
w żłobku miejskim

2015

619

2016

789

2017

789

2018

921

2019

949

prawnych odprowadza w Katowicach podatek –
to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku przyznamy dodatkowych 50 punktów na dziecko.
Jeżeli ktoś w Katowicach płaci podatki – to te
środki możemy przeznaczać później na budowę
nowych placów zabaw, rewitalizację skwerów
osiedlowych lub inne ważne dla katowiczan
inwestycje. Z drugiej strony zakładam, że takie
działanie będzie zachętą dla osób, które w Katowicach już mieszkają – by także tutaj się zameldowały – mówi prezydent Marcin Krupa.

Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników
wysokiej jakości życia w każdym mieście jest
możliwość posłania dzieci do żłobka i przedszkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie
przy wyborze miejsca stałego zamieszkania.
Przez ostatnie cztery lata ilość miejsc w publicznym Żłobku Miejskim w Katowicach wzrosła o 52% – z 619 do 941. Tylko w tym roku
powstało 20 dodatkowych miejsc w Oddziale
Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 30a, a od 1 września o osiem kolejnych miejsc powiększył się oddział Żłobka
Miejskiego przy al. Krzywoustego 9.
Katowice są także jednym z niewielu
miast w Polsce, które w szerokim zakresie
dofinansowują opiekę dla dzieci w żłobkach
niepublicznych – a w 2018 roku zwiększono
wysokość dofinansowania do pobytu katowickich dzieci w żłobkach niepublicznych z kwoty
400 zł na 600 zł miesięcznie. Na terenie Katowic zarejestrowanych jest łącznie 28 żłobków
niepublicznych oraz dwa kluby dziecięce, które
łącznie posiadają 1113 miejsca dla dzieci w wieku
do lat 3. (RED)
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Zagospodarowanie terenu
po poletkach piaskowych i osadowych
w Oczyszczalni Ścieków Panewniki

FOT. KIWK

FOT. K. DEJWOREK

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. Na realizację projektu spółka
uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w zakresie działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

ul. Gromadzka
– remont nawierzchni jezdni
ul. Boya-Żeleńskiego
– budowa parkingu
ul. Lubuska – budowa chodnika
ul. Morcinka– remont chodnika
ul. Kwiatowa
– naprawa nawierzchni jezdni
ul. Zarębskiego
– naprawa nawierzchni jezdni
i chodnika
ul. Na Obrzeżu – remont chodnika
– roboty w toku
ul. Fitelberga/Gałczyńskiego
– remont chodnika – roboty w toku

II. NAPRAWY WYKONANE
NA PODSTAWIE ZGŁOSZEŃ
MIESZKAŃCÓW:
NAPRAWY NAWIERZCHNI JEZDNI:
ul. Poziomkowa
ul. Robotnicza
NAPRAWY NAWIERZCHNI
CHODNIKÓW:
ul. Wojewódzka
al. Niepodległości
ul. Katowicka
rondo Ziętka
ul. Bogucicka
al. Roździeńskiego
ul. Pośpiecha

PLAC ZABAW Z PIASKIEM I WODĄ „FABRYKA WODY”
 a terenie katowickiego skweru Koszyckiego ruszyły prace
N
związane z budową „Fabryki wody”. Plac zabaw z piaskiem i wodą „Fabryka
wody” jest zadaniem realizowanym w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu
obywatelskiego. Na placu zamontowane będą urządzenia zabawowe, w
których woda przedostawać się będzie kaskadowo z poziomu najwyższego do
najniższego. Zawiera pompę, korytka oraz stoliki, do których odprowadzana
jest woda. Nawierzchnia jest z piasku, a urządzenia ze stali nierdzewnej.
Realizacją zadania zajmuje się Zakład Zieleni Miejskiej.

NOWY CHODNIK PRZY SIEDZIBIE WODOCIĄGÓW
Przy siedzibie Katowickich Wodociągów przy ulicy Obrońców Westerplatte 89
w dzielnicy Szopienice pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
wykonują prace związane z położeniem nowego chodnika.

FOT. K. DEJWOREK

ZADANIA WŁASNE MZUIM:
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AKTYWNOŚĆ

Seniorze, już
wkrótce Katowicki
Dzień Seniora

FOT. MONIKA ŁOPACKA & ŁUKASZ JURCZYK PERFECTLOVE

Dzień bez samochodu
– Jesteśmy zapalonymi rowerzystami, dla
których dwa kółka to główny środek transportu. Lubimy w ten sposób nie tylko poruszać się po Katowicach, ale i zwiedzać
bliższą lub dalszą okolicę. Jazda na rowerze
może być wspaniałą przygodą, w szczególności, gdy spróbuje się jazdy na tandemie.
Kiedyś sami zamarzyliśmy o tym, by posiadać właśnie taki wyjątkowy rower. Padł
pomysł zakupu tandemu, który wspólnymi
siłami naprawiliśmy i odrestaurowaliśmy.
To nie tylko wyjątkowy pojazd, który zwraca
na siebie uwagę. To także świetny sposób
na spędzenie wolnego czasu z bliską nam
osobą. Pary chętnie go wynajmują nie tylko
do sesji fotograficznych, ale także by zorganizować na przykład oryginalną randkę
- mówią zgodnie Magda Ficek i Grzegorz
Sitarz z „Na zdrower”.

Jak co roku w Katowicach będziemy
świętować Tydzień Zrównoważonego
Transportu, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej. Najważniejszym dniem będzie oczywiście Dzień
bez Samochodu, który odbędzie się
22 września.

O co w praktyce chodzi w idei zrównoważonego transportu? O stworzenie takiego
systemu, który jest przyjazny zarówno dla
pieszych, jak i rowerzystów, kierowców czy
osób, które na co dzień korzystają z komunikacji publicznej.
W Katowicach aktualnie realizujemy wiele
inwestycji w obszarze transportu. Stawiamy
na centra przesiadkowe, rozbudowujemy
system ścieżek rowerowych i wypożyczalni.
Aktualnie trwa przebudowa dwóch węzłów

W Dniu bez Samochodu
wszyscy kierowcy
będą zwolnieni z opłat
za bilety pod warunkiem
posiadania przy sobie
ważnego
dowodu rejestracyjnego
drogowych drogi krajowej nr 81, inwestowane
są pieniądze w nowe autobusy – w tym autobusy elektryczne. Te wszystkie inwestycje są
bardzo ważne i zmienią transportowe oblicze
naszego miasta.

Prezydent Miasta Katowice serdecznie
zaprasza katowickich seniorów do udziału w Katowickim Dniu Seniora. Wydarzenie odbędzie się 23 września na katowickim rynku.

Celem spotkania będzie wspólne, radosne
zamanifestowanie aktywnej obecności seniorów w przestrzeni miasta. W trakcie
obchodów, w atmosferze wspólnej zabawy
przewidujemy szereg niespodzianek, m.in.
koncerty, występy artystyczne, konkursy, odbędzie się również prelekcja Policji Miejskiej nt.
Jak nie paść ofiarą oszustwa „na wnuczka” lub
„na policjanta” oraz w jaki sposób należy się zachować przy podejrzeniu takiego przestępstwa.
W specjalnie przygotowanych namiotach
zaprezentują się partnerzy programu „Aktywni Seniorzy” oraz będzie można porozmawiać z przedstawicielami Rady Seniorów
Miasta Katowice.
W godzinach popołudniowych zapraszamy
natomiast na spektakle teatralne i seanse filmowe. Współorganizatorami wydarzenia są:
Stowarzyszenie FAMI.LOCK – koordynator
Programu „Aktywni Seniorzy” oraz Rada Seniorów Miasta Katowice. Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny. (RED)

Dlatego też 22 września, jak i przez
cały rok, zachęcamy kierowców do pozostawienia samochodów na rzecz korzystania z komunikacji miejskiej czy rowerów.
Dodatkowo, w Dniu bez Samochodu wszyscy kierowcy będą zwolnieni z opłat za bilety
pod warunkiem posiadania przy sobie ważnego dowodu rejestracyjnego. Ponadto z propozycją aktywnego spędzenia czasu wyszła
również firma NextBike, oferując w ramach
systemu City By Bike darmową godzinę
jazdy rowerem.
O tym, że katowiczanie pokochali rowery,
świadczą chociażby statystyki. Jak podaje Next
bike, który jest operatorem wypożyczalni
rowerów w Katowicach, tylko w tym roku
do połowy sierpnia w systemie dokonano
aż 188 tys. wypożyczeń! (RED)

Szczegółowy
harmonogram imprezy:
10.30–11.00 – Rozpoczęcie imprezy
(oprawa muzyczna, promocja, aktorzy
szczudlarze z Teatru Gry i Ludzie),
11.00–11.15 – Uroczyste rozpoczęcie imprezy z udziałem władz Miasta
Katowice
11.15–12.15 – Włoskie przeboje
śpiewa Marco Bocchino – występ
estradowy

JUBILEUSZOWY FESTIWAL

Jubileuszowa X edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych odbędzie się
14 września na katowickim rynku –
plac nad Rawą tym razem w jednodniowej formule.

Festiwal to doskonała okazja do tego, żeby
poznać działalność organizacji pozarządowych działających na terenie Katowic. Wśród
ponad 50 stoisk nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych – pojawią
się animacje, zabawy plastyczne, warsztaty,
pokaz pojazdów zabytkowych, pokazy pierwszej pomocy, występy sceniczne. Będzie również okazja do spróbowania potraw z kuchni
polowej i wsparcia akcji charytatywnych
Poza tradycyjną przestrzenią do prezentacji zaplanowana została strefa integracyjna
dla organizacji, gdzie przy ciachu i kawie
będzie okazja do tego, by poznać się bliżej,
wymienić doświadczeniami, podyskutować,

12.15–13.15 – Występ Kabaretu
Makula
FOT. UMK

Święto Katowickich Organizacji Pozarządowych

13.15–13.30 – Konkurs katowickiej
Komendy Policji
13.30–14.30 – Mateusz Gancarczyk
śpiewa dawne przeboje (występ estradowy)
14.30–14.45 – Uroczyste zakończenie

Imprezy towarzyszące:
Teatr Bez Sceny, ul. 3 Maja 11
w Katowicach
16.00 – A.D. Besse „Psiunio” – kome-

dia reż. A. Dopierała

18.30 – Koncert ballad i romansów
rosyjskich w wykonaniu Aleksandra
Maceradiego

nawiązać współpracę i miło spędzić czas. Festiwalowe miasteczko działać będzie w godzinach od 12 do 18.
Tegoroczny Festiwal Organizacji Pozarządowych jest organizowany przez Miasto

Katowice oraz Stowarzyszenie Jarmark Kultury.(WPS)
Szczegóły dotyczące imprezy można
znaleźć na facebook.com/katowicefop/

Kino Światowid, ul. 3 Maja 7
w Katowicach
godz. 16.00 i godz. 18.00

– seanse filmowe
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Chcesz żyć bardziej eko w Katowicach?
Zapisz się na warsztaty ekologiczne
– Działamy zgodnie z zasadą Mahatmy
Gandhiego: „Bądź zmianą, którą chcesz
ujrzeć w świecie”. Przemiany w naszym
otoczeniu najlepiej zacząć od samego siebie i od własnego domu – mówi Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej
Herbaty, które we współpracy z Urzędem
Miasta w Katowicach rusza z cyklem warsztatów ekologicznych dla mieszkańców.
Chodzi o pokazanie, jakie zmiany możemy
wprowadzić w swoich domach, żeby stały się
bardziej przyjazne środowisku i bliższe duchowi gospodarki o obiegu zamkniętym.
– Gospodarka o obiegu zamkniętym to
wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć.
Zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenia
ma edukacja i jak wiele zależy od konsumentów. A zadaniem samorządu jest m.in. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszańców
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Przypomnijmy, że w tym roku Urząd Miasta
wspólnie z Katowickimi Wodociągami zainaugurował już m.in. kampanię promującą picie
wody z kranu, a co za tym idzie ograniczania
produkcji plastikowych odpadów. Wiosną
mieszkańcy wzięli też udział w drugiej edycji akcji SprzątaMy Dzielnice, podczas której
wspólnie z wolontariuszami sprzątali tereny
zielone i zebrali 15 kontenerów śmieci! To
m.in. takie akcje uświadamiają skalę problemu.
Według badań specjalistów z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii używane przez

FOT. STOWARZYSZENIE WOLNEJ HERBATY

Rusza cykl darmowych warsztatów dla
mieszkańców Katowic, na których dowiedzą się, co zrobić, żeby żyć w sposób
bardziej przyjazny środowisku.

nas w domach środki czystości mogą być dla
nas równie zgubne jak palenie 20 papierosów
dziennie. Marnujemy też jedzenie. – Według
raportu Banku Żywności co roku w Polsce
marnujemy go ok. 9 mln ton - mówi Olaf Józefoski. – W przeliczeniu na każdego Polaka
daje to 235 kg jedzenia, które trafia na wysypisko śmieci. W efekcie rodzi się problem
zmarnowanych zasobów oraz przyśpieszenia
efektu cieplarnianego. Z powodu wyrzucania
żywności na świecie do atmosfery trafia 3,3
miliarda ton gazów cieplarnianych, to tyle ile
rocznie produkuje cały przemysł w Unii Europejskiej – dodaje.
Stowarzyszenie Wolnej Herbaty pokaże
m.in., jak właściwie przechowywać jedzenie, żeby dłużej zachowało świeżość. Uczestnicy warsztatów „Dom bez marnowania

Terminy
warsztatów:
6 września 2019, godz. 18.00
– Dom bez marnowania żywności
13 września 2019,
godz. 18.00 – Dom z kompostownikiem
20 września 2019,
godz. 18.00 – Nasz dom – nasza planeta
Wszystkie wydarzenia odbędą
się w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Kopernika 14, Katowice).
Zapisy: monika@wolnaherbata.pl

żywności” przygotują wspólnie kilka małych
dań z produktów, które często pozostają w naszych domach jako resztki i mogą wylądować w koszu. „Dom bez chemii” to z kolei
okazja, by tworzyć własne, naturalne środki
czystości i środki higieny osobistej, a także
dowiedzieć się, na które substancje występujące w sklepowych środkach należy uważać.
Spotkanie „Dom Zero Waste” naświetli temat bezodpadowego stylu życia i upcyklingu
– będzie również okazją do dania drugiego
życia starym przedmiotom i wykonania z nich
nowych, użytecznych rzeczy. Serię spotkań
zamknie „Nasz dom – nasza planeta”, gdzie
poruszony zostanie temat aktualnych zagrożeń środowiska; ostatnie spotkanie również
będzie połączone z ciekawymi warsztatami.
Stowarzyszenie Wolnej Herbaty od
dwóch lat działa na rzecz środowiska oraz
edukacji ekologicznej mieszkańców Katowic.
Tylko w tym roku podczas projektu SprzątaMy Dzielnice II, współorganizowanego
przez Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta,
udało się zebrać 972 worki odpadów z terenów zielonych w Katowicach, w tym 322
worki z plastikiem, który trafił do recyklingu! Stowarzyszenie przeprowadziło
również kilkanaście warsztatów, pokazując
mieszkańcom Katowic, jak przygotować proste środki czystości i higieny osobistej z naturalnych lub dostępnych w każdym domu
składników. Również dzięki nim mieszkańcy
mogli już kilka razy skorzystać z „Kawiarenki
naprawczej”, gdzie rzemieślnicy za darmo naprawiają rzeczy domowego użytku i udzielają
eksperckich porad. (RED)

PRZYŁĄCZ SIĘ

Okulary dla Afryki
Urząd Miasta Katowice przyłączył się do
akcji „Okulary dla Afryki” organizowanej
przez Fundację Okuliści dla Afryki.

Głównym celem akcji jest badanie wzroku
dzieci w Afryce, gdzie warunki życia są bardzo
trudne. Głód, choroby, brak leków, wody i pożywienia, niski poziom opieki medycznej lub jej
całkowity brak – to codzienność mieszkańców
Afryki. Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej opieka medyczna stoi na bardzo
niskim poziomie. Dlatego kilka razy w roku Fundacja rusza z Mobilną Kliniką do Afryki. Na misji
przede wszystkim przepisuje się leki i okulary.
Leki fundacja pozyskuje z firm farmaceutycznych, a okulary ze zbiórek ogólnopolskich.
Co zbieramy?
okulary korekcyjne dla dzieci i dorosłych
o wartościach plusowych i minusowych,

ale bez wartości cylindrycznych (korygujących astygmatyzm),
okulary przeciwsłoneczne dla dzieci
i dorosłych.
Miejsce zbiórki: Referat Pełnomocnika
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
Rynek 1, piętro VIII, pokój 808. Termin końcowy zbiórki: 20 września br.
Jak przygotować okulary?

Najpierw sprawdź, czy okulary są w dobrym
stanie, tzn. czy szkła nie są porysowane
(zwłaszcza w centrum), czy są kompletne i mają
wszystkie elementy oprawy. W innym
wypadku nie będą spełniały dobrze swojej funkcji.
Wyczyść okulary wodą z płynem do mycia
naczyń – w Afryce jest problem z wodą, nie
ma jak wyczyścić ich na miejscu.

Nie znasz mocy swoich okularów – nie jest
to problem – po zakończeniu zbiórki w UMK,
okulary przekażemy do jednego z katowickich
punktów optycznych, które przyłączyły się do
zbiórki, by sprawdzili moce i opisali okulary.
Jeśli znamy moc okularów, na karteczce
opisujemy moc oka prawego (OP) i oka lewego
(OL). Każde opisane okulary należy zapakować do małego woreczka foliowego. Prosimy,
żeby nie zawiązywać woreczków. Nie pakujemy okularów w futerał – jest ciężki i zajmuje
dużo miejsca.
Tak przygotowane okulary, w zależności
od ilości, zapakuj do koperty lub kartonowego

pudełka. Pudełko można wyłożyć czymś
miękkim, papierem lub folią bąbelkową, żeby
zabezpieczyć okulary przed uszkodzeniem.
Adresy katowickich instytucji, które włączyły
się do akcji i prowadzą zbiórkę okularów na terenie Katowic do 30 września 2019 r. (WPS)
Twoje Oczy, ul. Rolna 60, Katowice,
Centrum Medyczne Tysiąclecie,

os. Tysiąclecia 101, Katowice.

Więcej szczegółów na stronie:

okuliscidlaafryki.pl
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Nowa hala MPGK – złożono
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej intensywnie pracuje nad
budową nowej, szczelnej hali na terenie
zakładu przy ulicy Milowickiej. Właśnie
osiągnięto trzeci z ośmiu zaplanowanych w projekcie kamieni milowych –
złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Poprzedziło go m.in. opracowanie rozszerzonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zakończenie procesu hermetyzacji planowane
jest już w drugiej połowie 2020 roku, a cały
obiekt stabilizacji odpadów biodegradowalnych będzie jednym z nielicznych w kraju,
spełniających wymogi najlepszej dostępnej
techniki zalecanej w Konkluzjach Komisji Europejskiej.
– Budowa hali jest w tej chwili priorytetem
dla MPGK i miasta. Harmonogram pokazuje,
jak intensywne będą to prace. W tej chwili realizowany jest etap związany z procedurami,
który jest bardzo ważny w przypadku tego typu
inwestycji. Trwa tworzenie szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pełna
dokumentacja powinna być gotowa jesienią tego
roku. W pierwszej połowie przyszłego roku rozpoczną się prace budowlane, a ich zakończenie
planowane jest na drugą połowę 2020 roku –
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska poprzedziła praca nad rozszerzoną

kartą informacyjną przedsięwzięcia. Zawiera
ona m.in. obliczenia dotyczące emisji do powietrza i hałasu, a także niezbędne założenia
technologiczne. Wynika z niej, że odpad (stabilizat) dotychczas pryzmowany na zewnątrz
będzie poddawany procesowi dojrzewania w 10
żelbetowych, zamykanych pomieszczeniach.
Każde wyposażone będzie w oddzielny wentylator napowietrzający, przyspieszający etap
stabilizacji. Po zakończeniu tego etapu odpad
będzie zgodnie z kanonami kompostowania
przesiewany i ten proces także odbywał się
będzie w szczelnej hali. Cały obiekt zostanie
dodatkowo wyposażony w profesjonalny system wentylacji i oczyszczania powietrza. Będą

to między innymi płuczki wodne i chemiczne.
Inwestycja o wartości około 15–20 mln złotych stanowić będzie zakończenie procesu modernizacji i częściowej hermetyzacji zakładu,
na którą w latach 2012–2018 przeznaczono 120
mln zł.
Powstanie nowej hali ma na celu przeciwdziałanie pojawieniu się uciążliwości odorowych, jakie są sygnalizowane przez mieszkańców terenów
sąsiadujących z zakładem, m.in. Dąbrówki Małej i Burowca. Zakończenie procesu hermetyzacji
rozwiąże tę część problemu odorowego, która leży
po stronie MPGK.
Poza zaangażowaniem w budowę
hali dotychczas podjęto szereg działań

technologicznych oraz formalnych. W ostatnich 12 miesiącach na poprawę procesów
technologicznych i zminimalizowanie ewentualnego uciążliwego oddziaływania przeznaczono około 2 mln zł. MPGK m.in.
zakupiło i regularnie stosuje 4 armatki antyodorowe (każda o wartości 40 tys. zł) oraz myjki do
posadzek i przykryło membranami izolującymi
znajdujący się na zewnątrz stabilizat. W hali
przyjęć odpadów uruchomiono instalację antyodorową o wartości 125 tys. zł, stosowane są
tam też preparaty neutralizujące zapach. Z terenu zakładu wywieziono natomiast około 13
tys. ton zmagazynowanego kompostu przeznaczonego na rekultywację składowiska.
Wśród działań formalnych warto wymienić m.in. uczestnictwo w pracach Porozumienia
Intencyjnego w sprawie rozwiązania problemu
uciążliwości odorowych w granicach miast
Czeladź, Katowice, Siemianowice Śląskie oraz
Sosnowiec, z udziałem przedstawicieli miast.
MPGK w specjalnych pismach poinformowało
też samorządy okolicznych miast o bieżących
działaniach i budowie nowej hali. Przedsiębiorstwo samodzielnie złożyło również wniosek o kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w warunkach pogodowych
mogących nasilać kwestię odorową. Nie wykazała
ona nieprawidłowości. MPGK postanowiło także
zmobilizować okoliczne zakłady do podobnej modernizacji, samokontroli i poddawania się kontroli
zewnętrznej i w tym celu skierowało do nich specjalne pisma. (RED)

SEGREGACJA ODPADÓW

Zgniatanie butelek – (nie) małe wyzwanie
Które z nich zapełniają się najszybciej? Z szacunków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Katowicach wynika, że spośród
odpadów niezmieszanych – te na plastik i tworzywa sztuczne. Wszystko za sprawą pustych,
najczęściej niezgniatanych butelek.

opakowania po różnego rodzaju napojach.
Tymczasem już cztery niezgniecione butelki
po wodzie mineralnej zajmują około 12250
cm3. Zgniecione to przestrzeń zaledwie 1750
cm3, czyli aż siedem razy mniej. W praktyce
oznacza to, że do jednego worka o pojemności
120 litrów (te rozdawane na segregowane odpady, 1 litr = 1000 cm3) zmieści się około czterdziestu butelek wypełnionych powietrzem.
Po zgnieceniu mogłoby się ich tam zmieścić
blisko 280.

Nie wyrzucaj powietrza!

Butelka rusza w drogę

Segregacja odpadów stała się naszą
codziennością. Na wszystkich dużych
osiedlach w mieście stoją kontenery, do
których wrzucamy osobno papier, szkło,
plastik i inne frakcje odpadów.

Zanim wyrzucimy butelkę, zawsze powinniśmy ją zgnieść i ponownie zakręcić. Pozwoli to
oszczędzić miejsce w koszu i zmieścić w nim
więcej plastikowych surowców. Wyrzucając niezgniecioną butelkę, wyrzucamy tak
naprawdę wypełniony powietrzem pojemnik, który niepotrzebnie zajmuje przestrzeń w kontenerze. Najliczniejszą grupą
odpadów trafiających do koszy na plastik są

Kiedy pojemnik na plastik już się zapełni,
przyjeżdża po niego samochód MPGK. Śmieciarka, podobnie jak kontener, ma ograniczoną
pojemność. Jeśli transportuje frakcję tworzyw
sztucznych, w której większość stanowią niezgniecione butelki, to tak naprawdę będzie
wiozła głównie powietrze. Im szybciej zapełni
się pojemnik na plastik, tym częściej MPGK
będzie musiało odbierać odpady. Częstsze

kursy to z kolei dodatkowa emisja spalin
do atmosfery, a także większe koszty (m.in.
transportu czy wynagrodzeń), które finalnie
pokrywamy wszyscy. Niezgniatanie butelek
utrudnia również prawidłowe ustalenie harmonogramu wywozu. Z powodu kontenerów
zapełnionych szybciej, niż było to oszacowane,
mieszkańcy stawiają pojedyncze butelki lub
całe worki wypełnione tworzywami sztucznymi obok kosza. Utrudnia to pracę służbom
porządkowym i wpływa na estetykę przestrzeni, w której wszyscy funkcjonujemy.
Trudny recykling

Problem nie kończy się na etapie transportu.
Po wyciągnięciu zanieczyszczeń i rozsortowaniu butelek (m.in. PET po napojach na kolory,
chemię gospodarczą i plastik twardy) w zakładzie przetwarzania odpadów specjalna maszyna prasuje posegregowane odpady w duże
bryły tak, aby zajmowały możliwie jak najmniej miejsca. Przygotowane w ten sposób

plastikowe surowce są przewożone do fabryk i zakładów posiadających status recyklerów, które zmieniają je w cenny materiał do
ponownego wykorzystania. Jeśli do sortowni
trafią niezgniecione butelki, proces rozsortowywania się wydłuża, co generuje znaczne dodatkowe koszty.
Wyzwanie – zgniatanie

Zgniatanie butelek, ale także innych plastikowych opakowań to dobre praktyki, które
warto naśladować. Katowice i Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
wspierają ekologiczne inicjatywy i przykłady
pozytywnych postaw. Już wkrótce na profilach miasta w mediach społecznościowych
pojawi się więcej informacji na ten temat.
Zachęcamy do śledzenia hashtagu #wyzwaniezgniatanie, a przede wszystkim do bycia eko i zgniatania opakowań. Wspólnie
dbajmy o środowisko i nasze miasto!
(RED)
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KATOWICE W SKRÓCIE
24 listopada odbędą się wybory do następujących rad jednostek pomocniczych w Katowicach:
Rada Jednostki Pomocniczej nr 1
Śródmieście
Rada Jednostki Pomocniczej nr 2
Załęska Hałda-Brynów część zachodnia,
Rada Jednostki Pomocniczej nr 4
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec,
Rada Jednostki Pomocniczej nr 9
Osiedle Tysiąclecia,
Rada Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb,
Rada Jednostki Pomocniczej nr 11
Wełnowiec-Józefowiec
Rada Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze.
Jednostka pomocnicza to wspólnota
mieszkańców zamieszkałych na jej terenie.
Podział Katowic na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998
r., w których wskazano nazwy i granice obszarów ich działania. Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla
pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi wyzwaniami danej dzielnicy. Realizacja
celów działania jednostki odbywa się w ścisłej
współpracy z radnymi Rady Miasta z okręgu
wyborczego obejmującego obszar jednostki.
Organami jednostki są rada jednostki (tzw.
rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, a członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.
Czynne i bierne prawo wyborcze do rad
dzielnic przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale
zamieszkują na terenie ww. jednostek
i figurują w rejestrze wyborców. Kandydat
na radnego nie może być ponadto skazany
prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym
za przestępstwo umyślne.
Zgłoszenia kandydatów do ww. rad,
po poparciu przez co najmniej 20 wyborców
– mieszkańców odpowiedniej jednostki, będzie
można dokonywać na specjalnych drukach, do
okręgowych komisji wyborczych, które będą
do odbioru w siedzibach tych komisji zlokalizowanych na terenie ww. jednostki i na stronie internetowej BIP UM Katowice.
Dyżury okręgowych komisji wyborczych, podczas których można będzie
pobierać druki i zgłaszać kandydatury
na radnych ww. rad jednostek pomocniczych i kandydatury do obwodowych komisji wyborczych, odbędą się w dniach: 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 października 2019 r.
Miejsca i godziny dyżurów komisji okręgowych podane zostaną do publicznej wiadomości w pierwszej połowie
września 2019 roku. Aby wybory się odbyły,
musi się zgłosić odpowiednio co najmniej
32 kandydatów na radnych dla dzielnic: nr
1 Śródmieście i nr 9 Osiedle Tysiąclecia oraz
co najmniej 23 kandydatów na radnych dla
każdej z pozostałych dzielnic.
Wybory poprzez tajne głosowanie zostaną przeprowadzone przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 24 listopada 2019 r.
w godz. od 7.00 do godz. 19.00 w stałych

FOT. M. DRYGAS/UMK

Wybory do rad
jednostek pomocniczych

W zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec w ramach EDD odbędzie się spektakl pt. „Pszonie, jak to lekko jest pedzieć” oraz spacer pt. „Śladami I powstania śląskiego”

lokalach wyborczych zlokalizowanych odpowiednio na terenie ww. jednostek. Głos
będzie można oddać na 1 kandydata.
Szczegółowe informacje znajdą się
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/
Wybory i Referenda/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych).

Dzień Sybiraka

W imieniu Wojewódzkiej Rady Związku
Sybiraków zapraszamy na uroczystości
Dnia Sybiraka w dniu 17 września, które
odbędą się na cmentarzu ewangelickim
pod pomnikiem „Sybirakom – Sybiracy”
przy ul. Francuskiej w Katowicach w godz.
12.00–13.30.

Bezpłatne znakowanie
psów i kotów
Urząd Miasta Katowice informuje, iż trwa
bezpłatna akcja kompleksowego wykonania zabiegów elektronicznego znakowania
psów i kotów. Właściciele z Katowic mogą dokonać bezpłatnego zabiegu znakowania zwierzęcia. Usługa weterynaryjna dokonywana
jest na terenie Przychodni Weterynaryjnej
Michała Skolika przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29 (e-mail: skolik.wet@gmail.com, tel.
32 255 57 36). Akcja trwa do 31 grudnia br. lub
do wykorzystania środków przeznaczonych
na ten cel przez Urząd Miasta Katowice.

Gminne Punkty
Zbierania Odpadów
Przypominamy, że odpady komunalne powstające nieregularnie w gospodarstwach
domowych, mieszkańcy mogą bezpłatnie
(w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczać
do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

Na terenie miasta Katowice funkcjonują
aż cztery takie punkty, zlokalizowane pod następującymi adresami:
Ü ul. Milowicka 7a – tel. 32 35 87 671
Ü ul. Obroki 140 – tel. 32 35 87 600
Ü ul. Bankowa 10 – tel. 32 25 97 365
Ü ul. Zaopusta 70 – tel. 668 654 659.
Do GPZO każdy mieszkaniec, za potwierdzeniem faktu wnoszenia opłaty „śmieciowej”
na terenie Katowic, może bez dodatkowych
opłat dostarczyć następujące odpady:
odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, szkło oraz
odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone
i ogrodowe)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony,
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – z remontów prowadzonych samodzielnie,
inne odpady niebezpieczne wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych, takie jak
farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, smary,
opakowania po farbach/lakierach, termometry
rtęciowe, świetlówki, kwasy, alkalia (substancje
żrące), odczynniki fotograficzne, środki ochrony
roślin, przepracowane oleje silnikowe itp.
Jednorazowo (w ciągu jednego dnia)
mieszkaniec ze swojej nieruchomości może
łącznie dostarczyć do GPZO maksymalnie:
0,5 m3 odpadów poremontowych (gruzu);
1 m3 odpadów ulegających biodegradacji. Ze
szczegółowym regulaminem GPZO można
zapoznać się pod adresem: www.mpgk.com.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 6.00 – 17.00
wtorek w godzinach 9.00 – 20.00
soboty w godzinach 8.00 – 13.00

Europejskie
Dni Dziedzictwa
„Polski splot” to hasło przewodnie tegorocznej 27. edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa. W województwie śląskim
doskonale wpisuje się to w obchody 100
rocznicy powstań śląskich.
W trakcie dwóch wrześniowych weekendów – 8–9 oraz 15-16 września – w ponad
30 miejscowościach na terenie województwa
śląskiego odbędą się wydarzenia, których celem będzie wspólne odkrywanie polskiego
dziedzictwa i lepsze poznanie regionu. Wojewódzka inauguracja EDD będzie miała
miejsce 8 września 2018 roku w XVI-wiecznym, drewnianym kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Starej Wsi.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto
zabytków kultury Starego Kontynentu.
Głównym celem EDD jest szeroko pojęta
edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych
korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.
Co roku we wrześniu kraje, w których
odbywa się to wydarzenie, udostępniają do
zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują
wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy
odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.
Wiele spotkań podczas Dni Dziedzictwa
odbywa się oczywiście także w Katowicach.
(ORG)

Więcej informacji na temat inicjatywy
znaleźć można również na stronie internetowej
edd.nid.pl
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NIEZWYKŁA PASJA KATOWICKIEGO POLICJANTA

Jest pasjonatem historii i prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat historii śląskiej Policji.
Zresztą trudno się temu dziwić, skoro tej tematyce poświęca już ponad 20 lat. Kolekcja eksponatów związanych ze śląską Policją
zwiększa się z roku na roku. Zbiory to nie tylko
zdjęcia, ale także różnego typu dokumenty, legitymacje, pamiątki czy elementy wyposażenia i umundurowania.
– Zdjęć jest na tyle sporo, że nie jestem w stanie ich zliczyć. Szczególnie, że cały
czas pozyskuję nowe Niestety część z nich
jest w słabej kondycji. Nie można się temu dziwić, skoro przeżyły pożogę II wojny światowej.
Fotografie te z różnych powodów były wyrywane z albumów lub trzymane w niekorzystnych warunkach, gdzie narażone na słońce,
wilgoć i kurz zostały niejednokrotnie uszkodzone i dotknięte zębem czasu. Na szczęście
część z nich jest opisana przez dawnych właścicieli lub zakłady fotograficzne, co w znacznej
mierze pomaga zidentyfikować osoby lub region, w którym zostały wykonane – tłumaczy
Tomasz Witański.
Jak podkreśla, historią interesował
się od zawsze. – Pamiętam, że już jako
dziecko z wielkim zainteresowaniem oglądałem program Bogusława Wołoszańskiego
„Sensacje XX wieku”, jeszcze niewiele z tego
rozumiejąc. Można powiedzieć, że historia
nieustannie towarzyszyła mi we wszystkich
etapach mojego życia – tłumaczy policjant.
Sama Policja ma też dla niego szczególne
znaczenie. Już jako mały chłopiec chciał zostać policjantem.
– To chyba typowe dla młodych chłopców, że chętnie bawią się zabawkowymi pistoletami i wielu z nich pragnie w przyszłości
zostać policjantami. Życie jednak weryfikuje
nasze plany, ale cieszę się, że udało mi się spełnić moje marzenie. Zawsze intrygowało mnie
to, że formacji polskich policjantów towarzyszył
wyjątkowy etos. Przed wojną nazywano ich
„żołnierzami policji” i to oni byli swoistym łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a rządem.
Mundur przedwojennego policjanta wyglądał
bardzo okazale i moim zdaniem najbardziej
wyróżniał się spośród grona innych formacji
II RP. Na starych fotografiach możemy niejednokrotnie zobaczyć, jak policjanci poza
służbą w umundurowaniu spędzają wolny czas
czy to z rodzinami czy na urlopie – podczas
świąt lub uroczystości, a to niewątpliwie dowodzi, że byli dumni z bycia policjantami.
Przed wojną zawód policjanta był też bardzo niebezpieczny, notowano wówczas o wiele
więcej przypadków użycia broni czy napadów.
– Wówczas też ścigano za takie przestępstwa, których aktualnie nie ma. Najlepszym
przykładem jest nielegalny handel sacharyną.
Był to tańszy zastępczy odpowiednik cukru.

Natomiast w gospodarce II RP produkcja
cukru odgrywała niebagatelną rolę. Dlatego
też z takim zaangażowaniem ścigano przemytników, a za ich schwytanie wyznaczone
były wysokie nagrody pieniężne – mówi starszy sierżant.
Dom pełen pamiątek

Fascynacja przedwojenną Policją rozpoczęła
się w 2000 r., kiedy porządkując stare rodzinne
albumy, Tomasz Witański natrafił na zdjęcie
policjanta państwowego post. Jana Tretko.
– Jego losy nie są mi do końca znane ze
względu na zawiłą historię II wojny światowej.
Wiedziałem tylko, gdzie służył. Niestety nie
dane było mi ustalić nic więcej o jego dalszych
losach życiowych. I właśnie to zdjęcie oraz trzy
różne jego odbitki posiadam do tej pory. To one
zapoczątkowały moją kolekcję. Potem wszystko
wyglądało jak domino, od jednego zdjęcia do
drugiego, następnie doszły legitymacje, dokumenty, książki czy pojedyncze elementy umundurowania. Kiedyś nawet udało mi się znaleźć
stary szyld jednego z posterunków policji województwa śląskiego – dodaje policjant.

Historia nieustannie
towarzyszyła mi
we wszystkich etapach
mojego życia

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Oficerskie buty, stare zdjęcia czy dawne
legitymacje służbowe. Na co dzień Tomasz Witański pracuje w śląskiej Policji. W wolnym czasie nie porzuca jednak
swojej pracy, bo przekuł ją w największą pasję – zbiera pamiątki po dawnych mundurowych.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Na tropie historii śląskiej Policji

Każdy z eksponatów niesie też ze sobą wartość historyczną, ale – jak podkreśla – poszukiwania kolejnych elementów kolekcji to nie
lada wyzwanie.
– Są to z reguły żmudne poszukiwania.
Nie tylko na aukcjach internetowych, ale odwiedzam różnego typu bazary i targi staroci,
również poza granicami kraju. Przedmioty te
nierzadko osiągają zawrotne ceny, a koszt jednego zdjęcia może sięgać nawet paru tysięcy
złotych. Natomiast ogromne wrażenie zawsze
robi na mnie staranne pismo. Mimo upływu lat
na starych zdjęciach czy pocztówkach wciąż jest
ono czytelne i zwyczajnie piękne. Dzisiaj już nikt
tak nie pisze – tłumaczy Tomasz Witański.
Niestety, czas nie sprzyja pamiątkom. Jednym z największych ich wrogów jest wilgoć,
która na zdjęciach pozostawia charakterystyczny, zielony ślad. Niewiele osób chce podjąć
się naprawy, bo jest to bardzo misterna praca.
Ale – jak podkreśla starszy sierżant – apetyt rośnie w miarę jedzenia.
– Tak też jest z moim hobby, że z czasem
stawiamy sobie coraz większe cele do osiągnięcia, jak np. uszycie peleryny do munduru
wz. 27, odrestaurowanie przedwojennego roweru z mocowaniem na karabin, stworzenie
posterunku policji. W najbliższych planach
mam wydanie okolicznościowego albumu z niepublikowanymi dotąd zdjęciami Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego
– mówi Tomasz Witański.
ALEKSANDRA WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY
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Hotel i biura
przy ul. Młyńskiej
W samym centrum Katowic, między
dworcem PKP i siedzibą Urzędu Miasta
powstanie nowoczesna zabudowa hotelowo-biurowa. Pierwsze prace ruszyły w sierpniu
br. W związku z robotami budowlanymi zamknięto już parking przy ul. Młyńskiej, będący terenem inwestycji. W ciągu półtora
roku powstanie tu 9-kondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się m.in. 268 pokoi
hotelowych, restauracja, zaplecze konferencyjne, centrum fitness i podziemny parking.
Inwestorem przedsięwzięcia jest UBM Development, a operatorem części hotelowej należący do Accor Orbis.
– Położenie hotelu jest naprawdę wyjątkowe – w pobliżu głównego dworca
kolejowego oraz Galerii Katowickiej. Nie
ukrywamy, że naszą ambicją jest uczynienie z tego obiektu miejsca, w którym
wypada bywać w Katowicach. Wybraliśmy markę Mercure ze względu na jej elastyczność i możliwość stworzenia hotelu
lifestylowego, takiego jak Mercure Kraków Stare Miasto. Katowice wyrastają
na wiodącą metropolię w południowej
części Polski, oferującą nie tylko doskonałe możliwości biznesowe, lecz także
inspirujące miejsce na wypady weekendowe i doskonałą scenę artystyczną, zasługujące na znakomicie położony hotel
średniej kategorii – powiedział Rudolf
Grossmayer, dyrektor zarządzający UBM
Development AG.
Hotel będzie działał pod marką Mercure,
oferując pobyt w standardzie 4-gwiazdkowym. Wystrój wnętrz ma być inspirowany
lokalną kulturą. Część biurowa zajmie 3,8
tys. m². Mercure Katowice City Center będzie trzecim obiektem Accor w Katowicach,
po hotelach Novotel i Ibis Budget działających
przy al. Roździeńskiego.

Fotowoltaika w Silesii

Na dachu centrum handlowego Silesia City
Center został zamontowany nowoczesny
system fotowoltaiczny. Instalacja powstała
na powierzchni 1 tys. m² i składa się z 132 paneli. W ciągu roku dadzą one możliwość wytworzenia 40 tys. kWh przyjaznej dla klimatu
energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne obiektu.
Silesia City Center jest pierwszym tego
typu obiektem w regionie, które wdrożyło
system fotowoltaiczny. Instalacje tego typu
dały się poznać jako niezawodne i bezpieczne rozwiązanie z sektora odnawialnych
źródeł energii. Są przyjazne dla środowiska

Mercure Katowice City Center
FOT. GPP BUSINESS PARK

W szpitalu MSWiA w Katowicach powstanie nowy szpitalny oddział ratunkowy
(SOR). Inwestycja ma już zapewnione finansowanie. Fundusze zapewnią dwa ministerstwa i Unia Europejska. W sierpniu podpisano
umowę w tej sprawie. Realizacja oddziału będzie kosztować 15 mln zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi, bo tak
brzmi pełna nazwa placówki, działa przy
ul. Głowackiego 10. To południowa część
centrum miasta. Nowy SOR powstanie jednak od strony ul. Kilińskiego 25–27. W tym
miejscu znajduje się bowiem stacja obsługi
pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która przekaże nieruchomość szpitalowi.
Policyjne zabudowania zostaną przebudowane i zaadaptowane na potrzeby nowoczesnego SOR-u. Powstanie tu m.in. podjazd
dla karetek, dwusalowy blok operacyjny,
dwie sale resuscytacyjno-zabiegowe, sala
wstępnej intensywnej terapii, obszar terapii
natychmiastowej i obserwacji, sale opatrunków gipsowych, gabinety konsultacyjne oraz
poczekalnia dla pacjentów. Dla pracowników przewidziano zaplecze administracyjne,
szatniowo-socjalne, magazynowe i techniczne. Inwestycja obejmuje również zakup
aparatury medycznej i wyposażenia. Strefa
przeznaczona do obsługi pacjentów znajdzie
się na parterze. Dwie nieduże kondygnacje powyżej posłużą jako zaplecze dla personelu. SOR będzie połączony ze szpitalem
łącznikiem od strony północno-zachodniej.
Główne wejście do nowego obiektu znajdzie
się od strony ul. Głowackiego.
Z 15 mln zł, które przeznaczono na realizację przedsięwzięcia, przeważającą część
wyłożyło Ministerstwo Zdrowia (9,75
mln zł). W projekt zaangażowano także
środki z Unii Europejskiej – 3 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020. Pozostałe 2,25 mln zł przekaże
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano w Katowicach w pierwszych
dniach sierpnia. W uroczystości brali udział
m.in. przedstawiciele MSWiA, jak również
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
– Rozbudowa szpitala i poprawa infrastruktury sprzętowej poprzez utworzenie
szpitalnego oddziału ratunkowego przełoży
się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego
lokalnego społeczeństwa w przypadku stanu
zagrożenia życia i zdrowia – podaje katowicki szpital. Głównym celem projektu jest
zatem zapewnienie dostępu mieszkańców
Katowic do infrastruktury ochrony zdrowia
oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Każdy SOR to jednostka Państwowego Ratownictwa Medycznego, działająca przez całą dobę i udzielająca

pomocy w razie wypadku, urazu, zatrucia
lub nagłej choroby. Na SOR można zgłaszać
się bez skierowania, wybierając dowolną placówkę, gdyż w ich przypadku nie obowiązuje rejonizacja.
Aktualnie trwa projektowanie placówki,
po czym nastąpi wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja ma
zostać zrealizowana do końca 2020 r.

FOT. SILESIA CITY CENTER

Nowy SOR dla katowickiego
szpitala MSWiA

FOT. ORBIS

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Panele fotowoltaiczne na dachu SCC

naturalnego, nie generują hałasu ani zanieczyszczeń. Dzięki systemowi fotowoltaicznemu w SCC uda się uniknąć wygenerowania
do atmosfery 32,5 ton dwutlenku węgla.
Inwestycja została sfinansowana przez
właściciela budynku. Instalacja fotowoltaiczna to niejedyne proekologiczne rozwiązanie wdrożone w obiekcie. Na terenie Silesia
City Center znajdują się także stacja ładowania samochodów elektrycznych, stacja rowerów miejskich oraz parkingi dla jednośladów.
Kolejnym przedsięwzięciem o charakterze
proekologicznym będzie wymiana oświetlenia na parkingach podziemnych na energooszczędną iluminację LED.

Znika budynek D

Przy ul. Bogucickiej 14 trwa wyburzanie budynku D będącego częścią kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. 6-kondygnacyjny obiekt
przez blisko 40 lat służył studentom i kadrze
naukowej uczelni. Ze względu na niską efektywność energetyczną i wysokie koszty dostosowania do obecnych standardów władze UE
podjęły decyzję o jego wyburzeniu. W miejsce
budynku D ma w przyszłości powstać nowa
zabudowa dydaktyczno-biznesowa, którą
uczelnia chce realizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncepcję
architektoniczną przygotowała pracownia
Tomasza Koniora. W ub. roku uniwersytet
otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zapewnienie otrzymania 29 mln
zł w ramach obligacji skarbowych, które mogą
zostać przeznaczone na inwestycje w rozbudowę kampusu. Na razie kontynuowane są
prace przy rozbiórce budynku D, które mają
zakończyć się we wrześniu. Do czasu realizacji nowego obiektu teren po budynku zajmie
zielony skwer z ławkami.

Pasieka na dachu Blocha

Na dachu jednego z czterech najbardziej
energooszczędnych biurowców w Katowicach zamieszkali nietypowi najemcy.
Budynek Bloch działający w ramach GPP
Business Park przy ul. Konduktorskiej od
kilku tygodni gości pszczelą pasiekę. Tworzy ją kilka tysięcy owadów. Hodowla nie
będzie nastawiona na produkcję miodu, ma
za to stanowić symbol przekształcenia poprzemysłowych terenów w proekologiczną
dzielnicę, jak również wpisać się w proces
podnoszenia bioróżnorodności otoczenia
biznesowego kompleksu. Przy uruchomieniu
pasieki władze GPP Business Park współpracowały z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem
mają również służyć w procesie kreowania
zielonych przestrzeni na terenach wokół biurowców. W ramach tych działań, nasadzono
też rośliny dobrane do warunków siedliskowych i nawiązujące do historii miejsca, zainstalowano budki dla ptaków, nietoperzy oraz
domki dla owadów. Wszystkie dachy biurowców pokryte zostały roślinami, głównie
rozchodnikami, tworząc tzw. zielone dachy.
Poza zwiększaniem komfortu pracy i przebywania na terenie GPP Business Park celem
tych starań jest uzyskanie międzynarodowego
certyfikatu BREEAM dla budynku Bloch, potwierdzającego przyjazność biurowców dla
środowiska i użytkowników. Spółka ma spore
doświadczenie w realizacji proekologicznych
inwestycji. To właśnie pierwszy z obiektów
kompleksu – biurowiec Goeppert-Mayer
otwarty w 2012 r. – jako pierwszy w Polsce i drugi w Europie kontynentalnej otrzymał
ocenę na poziomie „Outstanding”, czyli z najwyższą możliwą notą w systemie BREEAM
International. (ZIT)
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FOT. MON

FOT. MON
FOT. MON

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda odznaczył Prezydenta Katowic Marcina Krupę
medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

FOT. S. RYBOK

Katowice 15 sierpnia były gospodarzem Święta Wojska Polskiego. W uroczystej defiladzie „Wierni Polsce” wzięło udział blisko 200 tys.
osób – w tym tysiące mieszkańców Katowic. Po raz pierwszy uroczystości zostały zorganizowane poza Warszawą. – Przeniesienie w tym roku
uroczystej defilady z Warszawy do Katowic traktujemy jako wyraz szczególnego uhonorowania zarówno naszego regionu, ale przede wszystkim uczczenia pamięci dziesiątek tysięcy osób, które niejednokrotnie
poświęciły życie, by nasza część Górnego Śląska została włączona do
Polski – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Do Katowic na obchody Święta Wojska Polskiego przyjechali m.in. prezydent Andrzej Duda,
premier Mateusz Morawiecki, posłowie, senatorowie i przedstawiciele
środowisk kombatanckich. W swoich przemówieniach zarówno prezydent, jak i premier odnosili się do powstań śląskich. Ogromnej skali
wydarzenie było szansą na zobaczenie licznych poddziałów uczelni
wojskowych, a także formacji pro obronnych i klas mundurowych. Obok
defilowali żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce, a więc żołnierze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaprosił
do udziału w defiladzie także górników.

FOT. S. RYBOK

Święto Wojska Polskiego
po raz pierwszy w Katowicach
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Premier RP Mateusz Morawiecki podczas Święta Wojska Polskiego w Katowicach,
odwołał się m.in. do 100. rocznicy powstań śląskich. – 100 lat temu Polacy chwycili
nie tylko za biało-czerwone flagi, ale też za broń i ukształtowali granice odradzającej
się Polski. To nasi przodkowie 100 lat temu, niejednokrotnie z poświęceniem
własnego życia, walczyli o polskość Śląska i tę polskość wywalczyli. Byli wśród
nich nie tylko żołnierze, ale też gimnazjaliści, studenci, chłopi, górnicy i robotnicy.
Dzięki ich bohaterstwu cieszymy się dziś wolną Polską. Jednocześnie jesteśmy
zobowiązani, żeby tamto dzieło wykorzystać, żeby skorzystać z czasu pokoju, który
został nam dany. Dzisiaj przed nami dobry czas, mogą spełnić się marzenia naszych
ojców, marzenia naszych dziadów, którzy rysowali granice Polski swoja krwią, mogą
spełnić się ich marzenia o budowie silnej, sprawiedliwej, solidarnej Rzeczypospolitej.
To było także marzenie wyrażane w tamtych czasach przez Wojciecha Korfantego.
Dziś jesteśmy na dobrej drodze do wypełnienia dziedzictwa naszych przodków, ich
testamentu. Niech Bóg ma w opiece Polskę, polską Armię i polskiego żołnierza –
mówił premier Mateusz Morawiecki.

FOT. S. RYBOK
FOT. S. RYBOK

FOT. S. RYBOK

FOT. S. RYBOK
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Muszę przyznać, że organizacyjnie nie jest źle,
widzieliśmy bardzo dużo sprzętu - mówi
pan Krzysztof z Sosnowca, który nie raz brał
udział w defiladach. - Ogólnie jest w porządku.
Ze względu na specyfikę zabudowy jest trochę
logistycznych problemów, ale fajnie wyszło – dodaje.
Jego chrześniak Michał jest z Nikiszowca i na
defiladzie był pierwszy raz, najbardziej podobały
mi się czołgi i samoloty.
Pan Paweł z Agnieszką i małym Filipem
przyjechali z Olkusza - na defiladzie jesteśmy
pierwszy raz, jest ciekawie. Kolejka na wejściu
co prawda była bo jest bardzo dużo ludzi, ale
ogólnie jest fajnie tym bardziej, że trafiła pogoda.
Najmłodszemu najbardziej podobały się czołgi.

Grzegorz, Julia, Kamil i Ewa przyjechali
z Wodzisławia Śląskiego. Defilada, jak mówią, to
niebywałe doświadczenie. - Myślę, że wcześniej
mogło to być tylko w Warszawie i trochę
ograniczone dla mieszkańców innych
województw, a teraz świetnie, że defiladę
zorganizowano na Śląsku – mówi Grzegorz. Najbardziej podobały mi się samoloty jak puszczały
dym - dodaje najmłodszy z grupy Szymon.
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Z BEATĄ NETZ, DZIENNIKARKĄ, ŻONĄ WYBITNEGO PISARZA I TŁUMACZA FELIKSA NETZA ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Od trzech lat w Waszym domu przy ulicy
Barcelońskiej w Katowicach prowadzisz
Salon Polsko-Węgierski…

Wydaje się, że otworzyliśmy go przed
chwilą, a to już istotnie trzy lata! Udało
się w znacznej mierze dzięki poparciu Urzędu
Miasta i osobistemu pana prezydenta Marcina
Krupy. W Katowicach relacje polsko-węgierskie to cudowna i pełna życia tradycja, a Feliks
związany z miastem przez całe swoje twórcze
życie właśnie tutaj tłumaczył węgierską literaturę, rozumiał i kochał bratanków sercem
poety. Salon, jak wiesz, nieformalnie istniał
już od wielu lat, bo wciąż przyjeżdżali z Węgier jego znajomi, literaci, tłumacze, malarze,
gęstniało tu powietrze od rozmów, od nieskrywanych emocji, od papierosowego dymu.
Węgierska literatura, mimo ogromu swoich
wartości, nie jest najbardziej popularną
z popularnych.

Feliks mówił, że trzeba się z nią „przedzierać” do ludzi. Bo niesie ogromny ładunek intelektualnej przygody, objaśnia świat,
wyświetla zdumiewające tajniki duszy węgierskiej, duszy bliskiej nam, a jednocześnie przecież dalekiej. Ten naród pojawił
się w Europie tak naprawdę nie wiadomo
skąd, podobnie jak jego język, choć mnożą
się rozmaite hipotezy. To wszystko intrygowało mojego męża. Tłumaczył zatem
dużo i w natchnieniu utwory najwybitniejszych, także w czasach trudnych, niesprzyjających twórczej wolności.
Postać i dzieło Feliksa Netza opromieniają
ideę Salonu. Ale dzisiaj to miejsce żyje już
własnym życiem.

Feliks jest tu ciągle przywoływany,
jest nieustannie ważnym punktem odniesienia. Natomiast sama działalność wymaga określonej strategii i musi rymować
się z teraźniejszością. Prowadzimy zatem
działalność w dwu kierunkach: literackim i historycznym, bez historii literatura
staje się niezrozumiała. Zapraszam mieszkańców poszczególnych dzielnic na spotkania
popularyzujące współczesną kulturę węgierską (zaskakująco duże zainteresowanie!),
ale przyjeżdżają też znakomici twórcy i naukowcy zarówno z Węgier, jak i ważnych
ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Wtedy
spotkanie ma nieco bardziej specjalistyczny
charakter, ale drzwi są zawsze otwarte dla
wszystkich zainteresowanych.
Zresztą Salon to chyba przede wszystkim
pewna idea?

Tak, bliska sercu mojego męża koncepcja
zbliżania obydwu kultur. Współpracujemy
więc, kiedy spotkania gromadzą ponad sto
osób, również z Biblioteką Śląską w Katowicach i z tutejszymi liceami. Zwłaszcza
z X LO im. I.J. Paderewskiego. Feliks uczył
tam niegdyś języka węgierskiego, a szkoła
wydała wybitnych hungarystów.

Niedawno skończyłam film o profesorze Wacławie Felczaku, prawdziwie niezwykłej i mało niestety znanej postaci. Był
wybitnym znawcą tematyki środkowoeuropejskiej, szczególnie węgierskiej,

kurierem i emisariuszem Rządu RP
na uchodźstwie, również po zakończeniu
wojny. Skazano go na dożywocie, zwolniono w 1956 roku. W latach 70. Felczak
systematycznie wyjeżdżał na Węgry, gdzie
odegrał arcyważną rolę w formowaniu opozycji. Na spotkania z nim przychodził pewien młody prawnik, prosząc o radę co do
form takiej działalności. Nazywał się Viktor
Orbán. Usłyszał wówczas pamiętne słowa:
„Załóżcie partię polityczną. Prawdopodobnie natychmiast was zamkną, ale wszystko
wskazuje, że nie na długo”. W marcu 1988
Orbán powołał jedną z najważniejszych partii
opozycyjnych (Fidesz), a w demokratycznym
państwie węgierskim został premierem. Film

pochodzenia żydowskiego. Przez długie lata ich
niedocenione i nienagłośnione należycie męstwo krył cień aktualnej historii i doraźnej polityki. Prawda i pamięć doczekały się w końcu
swojego dnia: „W 2009 roku podjęliśmy trud
przywrócenia imienia tym bohaterom” – pisze
prezydent Krupa i przypomina Dzień Węgierski w Katowicach A.D. 2010, kiedy Henryk Sławik został uhonorowany najwyższym polskim
odznaczeniem – Orderem Orła Białego, a József Antall – Krzyżem Wielkim Zasługi Orderu Odrodzenia Polski. Odsłonięty kilka lat
temu w sąsiedztwie „Spodka”, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i NOSPR-u
pomnik jest wymownym znakiem pamięci o postawach niezłomnych. O trwałości polsko-węgierskiej relacji. Ale ten jakże ważny czas przeszły
wpisuje się dzisiaj w nowe realia i nowe konteksty. W „Nowe spojrzenie na miasto”.
Wspomniana publikacja prócz krótkiego rysu
historycznego Dni Węgierskich w Katowicach
(multum wydarzeń, w tym poruszające wystąpienie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego kilka
tygodni przed tragedią smoleńską) zawiera też

treściwy, pisany z werwą szkic o długoletnich,
serdecznych i partnerskich związkach Katowice–Miszkolc. Po wojnie więzi te raz ożywiały
się, a raz lekko przygasały, podobnie jak kondycja
pamiętnej (legendarnej!) restauracji „Miszkolc”
na dawnej ulicy Wieczorka, ale dziś imponują
wielością form i nieustannych, serdecznych
kontaktów. Bliskość w przestrzeni kulturalno-artystycznej ukazano na najbardziej chyba aktualnym przykładzie, jakim jest powstały trzy
lata temu przy ul. Barcelońskiej Salon Polsko-Wegierski im. Feliksa Netza. „Ten Salon rychło może stać się najważniejszym ośrodkiem
naszej myśli literackiej i nie będzie miał sobie
podobnych ani w Polsce, ani na Węgrzech…”
– twierdził poeta, dyplomata i przyjaciel Salonu
dr Konrad Sutarski. Dziś wszystko wskazuje
na to, że miał całkowitą rację. Ważnym wydarzeniem stał się również „Szachowy Turniej
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”, impreza wzbudza najprawdziwsze emocje zarówno (pozornie
tylko beznamiętnych) zawodników, jak i śledzącej szachownice publiczności, zatem i o turnieju
traktuje jeden z rozdziałów publikacji. We wspomnianym wstępie prezydent M. Krupa podkreśla z dumą efekty potężnej przemiany Katowic,
która w ostatnich latach odmieniła i odmienia nadal ich oblicze. Stolica pierwszej w Polsce metropolii, ośrodek kultury i gospodarz

Jesteś autorką wielokrotnie nagradzanych
filmów telewizyjnych. Salon na
Barcelońskiej inspiruje zapewne do
tworzenia kolejnych dokumentów?

DZIEŃ WĘGIERSKI

Pamięć serca

22 września obchodzimy uroczyście
kolejny, już dziesiąty (!) Dzień Węgierski w Katowicach. Właśnie z tej okazji
ukazuje się publikacja niezwykle cenna i potrzebna: „Katowice. Nowe spojrzenie na miasto. Relacje polsko-węgierskie w ośrodku bez wieloletniej tradycji
galicyjskiej”.

Dość długi, opisowy tytuł wyraża istotę
owych bliskich związków w nowym miejscu.
Nowym, bo historycznie operujemy tu kategorią
nie setek, a zaledwie dziesiątek lat. Wymowna
jest jednak ich intensywność, moralna i emocjonalna wiarygodność. Podkreśla to bardzo
mocno w swoim słowie wstępnym prezydent
Katowic Marcin Krupa („pamięć serca nazywa
się wdzięcznością”), eksponując jakże słusznie
mit założycielski fenomenu, czyli bohaterski
czyn Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Katowicki radny lat międzywojennych i wysoki
urzędnik rządu węgierskiego dokonali w czasie II wojny światowej prawdziwie heroicznego
czynu, ratując życie dziesiątkom tysięcy polskich
uchodźców, w tym kilku tysiącom uciekinierów

FOT. S. RYBOK

Salon przyjaźni

mogłam zrobić dzięki pomocy Urzędu Miasta Katowice, niebawem zostanie zaprezentowany w TVP.
Na jakie spotkania i imprezy zaprasza
Salon tej jesieni?

29 września odwiedzi nas, promując
swą najnowszą książkę poetycką, Konrad
Sutarski, człowiek legenda, tegoroczny laureat prestiżowej Nagrody im. Attili Jozsefa.
Kończy 85 lat i właśnie od Katowic zaczyna
swoją podróż po Polsce z cyklem wykładów i spotkań autorskich. A w październiku
pan Imre Molnar, szef Instytutu Węgierskiego w Bratysławie, notabene wielki przyjaciel Polski i Polaków, przyjedzie do nas ze
swym głośnym albumem „Jerzy Popiełuszko.
Życie i męczeństwo”. Ukazał się w dwu
osobnych wersjach językowych, węgierskiej i polskiej, a przedmowy napisali premier
Viktor Orbán i prezydent Andrzej Duda.
Tymczasem widzę, że znów pakujesz
kamery i ruszasz w kolejną podróż
„z węgierskim wątkiem”…

No tak, prosto do Budapesztu. Nagrywam teraz rozmowy o hrabim Palu
Telekim, dwukrotnym premierze Węgier, postaci barwnej i tragicznej, pełnej sprzeczności, ale też niezaprzeczalnej
wielkości i geniuszu. To on w sierpniu 1939
roku odmówił wzięcia udziału w przygotowywanym przez Niemcy ataku na Polskę. Słynne są jego słowa: „Prędzej wysadzę
swoje własne linie kolejowe, niż wezmę
udział w napaści na ten kraj”. Oczywiście
zaproszę Czytelników „Naszych Katowic”
na premierę!

międzynarodowych wydarzeń o priorytetowym
znaczeniu nie może jednak i nie chce zapominać
ani o swoim „wczoraj”, jak i ani o „przedwczoraj” (M. Krupa: „Odtwarzamy bowiem wartości wszystkich tych miejsc, które są pomnikami
naszej historii i opowiadają o naszej przeszłości”). Dlatego też w tym „nowym spojrzeniu”
na Katowice i ich kontakty z Węgrami nie mogło zabraknąć jeszcze jednego rozdziału. Nosi
tytuł „Mogiła w Lasach Murckowskich”. Historia tragiczna. Historia bolesna. Dramat konsekwencji bestialskiej wojny i czuły ludzki gest
zwykłych ludzi, którzy nie wahali się pogrzebać
rozstrzelanych przez czerwonoarmistów, porzuconych w śniegu węgierskich jeńców. Mimo
grożących represji na bezimiennych mogiłach
pojawiały się znicze. Po 1989 roku mieszkańcy
stawiają krzyż. Zdumienie i wzruszenie przyjeżdżających tu Węgrów... Także dalszy ciąg tej
historii, której wymowa nie potrzebuje specjalnych komentarzy czy interpretacji.
666
Oparta na mocnych fundamentach przyjaźń i jej lapidarne ujęcie w nowej publikacji.
Tak oto po raz kolejny Katowice, „ośrodek
bez wieloletniej tradycji galicyjskiej”, zaświadczają swoje prawo do miana „bramy
Węgier do Polski”. (MACIEJ SZCZAWIŃSKI)
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GRUPA JANOWSKA

FOT. A. ŁAWRYWIANIEC

Nowy mural na mapie Katowic

Zdzisław Majerczyk urodził się na Nikiszowcu i przez lata dorastał w klimacie znanym
nam z Ewalda Gawlika, Teofila Ociepki czy
Pawła Wróbla. Podobnie jak inni artyści,
również i on przez lata pracował w kopalni
„Wieczorek”, która skupiła członków związanych z Grupą Janowską. Jak mówi, do malowania powrócił po 40 latach, gdyż „nie odpowiada
mu obrazek biadolącego na swój los emeryta”.

Będąc pod wpływem twórczości Grupy Janowskiej, a także sam będąc członkiem tej grupy,
postanowił stworzyć mural. Jak mówi, pomysł
ten już dawno narodził się w jego głowie.
– Chciałem, żeby na murze tzw. szkoły
życia pojawiły się obrazy członków Grupy Janowskiej. Jednakże ta 30-metrowa przestrzeń

miała trzech właścicieli. Niestety nie udało się
od ostatniego z nich dostać pozwolenia na wykorzystanie również jego części. Dlatego też
osiem przęseł zostało wcześniej zaaranżowanych przez studentów ASP, którzy uwiecznili
tu dzieła Erwina Sówki. Ostatnie cztery przęsła
po kilku latach zostały również przeznaczone
do zamalowania – mówi Zdzisław Majerczyk,
który zajął się aranżacją tej części muru.
Na pierwszym przęśle oglądamy wizerunek Świętej Anny ze swoją małą córką
– Maryją. Wizerunek tej świętej został przeniesiony z głównego ołtarza nikiszowskiej parafii
św. Anny. Nie bez przyczyny to właśnie oblicze Anny znalazło się jako pierwsze na murze.
Św. Anna jest bowiem patronką dzielnicy.

Drugie przęsło dekorują róże, które
przez fasadę poczty stały się symbolem Nikiszowca. Między kwiatami widzimy zakochaną
parę w oknie. W kolejnej części znajdują się
górnicy w odświętnym stroju oraz młoda
dziewczyna, która w tradycyjnej śląskiej szacie tańczy na tle odpustowej karuzeli.
Jak dodaje Zdzisław Majerczyk, w muralu
zależało mu na połączeniu sacrum i profanum, które od zawsze na Nikiszowcu znajdowały wspólną przestrzeń. Ostania, ale
nie mniej ważna część muru, została poświęcona bezpośrednio członkom Grupy
Janowskiej. Wypisane na niej zostały ich nazwiska w towarzystwie malunku herbu górniczego. (RED)

NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ NA MAPIE KATOWIC

W tym roku w katowickich Szopienicach powstało przyjazne mieszkańcom
miejsce spotkań i edukacji. – Centrum
Animacji Młodzieżowej „Kotłownia”.
Stare pomieszczenia kotłowni Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Brynicy
7 zamieniły się w nowoczesną przestrzeń dostępną dla mieszkańców Szopienic i Burowca. Centrum Animacji
Młodzieżowej „Kotłownia” prowadzone
jest od stycznia 2019 r. przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” w partnerstwie z Miastem Katowice.

Misją tego niecodziennego miejsca jest zachęcenie mieszkańców do aktywności,
wspólnego spędzania czasu wolnego, a także
podnoszenia kompetencji społecznych i wychowawczych. Pracownicy prowadzącego
„Kotłownię” Stowarzyszenia „Mocni Razem”,
chcą, aby było to miejsce otwarte dla każdego mieszkańca, aby mogli korzystać z niego
zarówno nastolatki, jak i ich rodzice. Stąd
organizowane są w „Kotłowni” koncerty,

FOT. KOTŁOWNIA

Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia”

spotkania, wydarzenia o charakterze edukacyjnym i sportowym, a także festyny, w których wziąć może bezpłatnie udział każdy
mieszkaniec dzielnicy. W „Kotłowni” na stałe
zadomowiły się już Klub Nastolatka i Klub
Rodzica. W okresie wakacyjnym zorganizowano dla tych grup m.in. trening kompetencji społecznych, wyjście do stadniny koni,
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warsztaty fotograficzne, warsztaty meksykańskie, grę terenową i festyn w klimacie
meksykańskim, ognisko oraz trzydniowy wyjazd szkoleniowy dla młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia profilaktyki
zdrowotnej z elementami ZUMBY. W „Kotłowni” można też szukać wsparcia: pomocą w sytuacjach trudnych służą pedagodzy,
psycholog i prawnik, którzy udzielają bezpłatnych porad indywidualnych. O wszystkich
planowanych na najbliższy miesiąc działaniach można dowiedzieć się na Facebooku
Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia” oraz bezpośrednio od pracowników
pod numerem telefonu 729 974 629.
Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie dla mieszkańców Szopienic i Burowca w ramach projektu „Centrum Animacji
Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach
– I etap” współfinansowanego ze środków
Urzędu Miasta oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, a także wkładu własnego stowarzyszenia Mocni Razem. (ORG)

Noc Księgarń
w Lokalu
na Kulturę

Na mapie Katowic pojawiło się nowe
miejsce pełne kultury – jest nim kawiarnioksięgarnia „Black Woolf” przy
ul. 3 Maja 25. Miejsce zostało otwarte
dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Miasto Katowice – „Lokal
na kulturę”.

„Black Woolf ” to autorski koncept stworzony z miłości do literatury i wysokiej jakości
kawy. Ideą tego miejsca jest upowszechnianie
czytelnictwa w językach obcych, promowanie
niszowej prasy zarówno polsko-, jak i anglojęzycznej oraz popularyzacja kawy jakości
specialty. „Black Woolf ” ma być również
miejscem ciekawych wydarzeń, warsztatów,
spotkań z ludźmi świata książki i rozmów
przy kawie.
Już 20 września czeka na nas duże wydarzenie organizowane w „Black Woolf” – Noc
Księgarń. O godz. 18.30 na najmłodszych czytelników czekają warsztaty, a o 20.00 Jakub
Bożek opowie o Serii Amerykańskiej Wydawnictwa Czarnego, czyli o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych. Ale to nie koniec
atrakcji dla fanów książek w Katowicach. Tuż
obok, na ul. Stawowej w tym samym dniu odbędzie się też Noc Bukinistów. W godz. Od
18.30–22.00 bukiniści z ul. Stawowej zapraszają na nocny kiermasz książek. (RED)
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie
nocksiegarn.pl

Program „Lokal na Kulturę” to konkurs, który
organizuje miasto Katowice, by wspomagać organizacje prowadzące działalność
kulturalną, artystyczną lub twórczą. Jak to
działa? Ty masz ciekawy i twórczy pomysł
na inicjatywę związaną z szeroko pojętą kulturą, a magistrat udostępnia ci wynajem wybranych lokali w atrakcyjnych cenach za metr
kwadratowy. Program „Lokal na Kulturę” ma służyć zmianie wizerunku naszego miasta, z stereotypowej stolicy węgla na ważny i prężnie
rozwijający się ośrodek kulturalny. W dwunastu
edycjach wystawiono do konkursu 77 wolnych
lokali użytkowych, zawarto umowy na 36 lokali.

Więcej informacji na stronie
lokalnakulture.pl
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DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE

V Dni Energii Miasta Katowice
– Misja: Czyste Powietrze! Zapraszamy!
Koniec lata to najlepszy moment, żeby nauczyć
się, jak możemy dbać o czyste powietrze. Dni
Energii Miasta Katowice to wydarzenie organizowane przez Biuro Zarządzania Energią
Urzędu Miasta Katowice, który zaprosił do
współpracy wielu partnerów. Jednym z nich
jest Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, który na specjalnym stanowisku
będzie wyjaśniał kwestie związane z jakością powietrza, Marszałkowskim Budżetem
Obywatelskim, czy też Funduszami Europejskimi. Natomiast na stoisku Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach Doradcy Energetyczni
służyć będą wiedzą na temat programu Czyste Powietrze oraz innych działań Funduszu.
Po takiej dawce informacji będzie można odpocząć w „Dobrym Klimacie” – strefie przygotowanej przez IKEA.
Od godziny 11.00 do 17.00 swoją ofertę
zaprezentują również przedsiębiorstwa energetyczne działające w Katowicach. Uczestnicy
będą mogli także dowiedzieć się, co charakteryzuje paliwa dobrej jakości, a także poznać

FOT. S. RYBOK

Co to jest smog? Dlaczego powinniśmy
dbać o czyste powietrze? Jak uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania? To dla dorosłych. A dla dzieci:
warsztaty, pokazy, konkursy. Do tego
koncert orkiestry górniczej i bezpłatne
wycieczki. W sobotę 21 września warto
wziąć udział w V Dniach Energii Miasta
Katowice, które odbędą się na placu Sejmu Śląskiego od 11.00 do 17.00

na nosie za pomocą energii elektrycznej.
Na stanowisku Komela będzie można z bliska zobaczyć małe elektryczne pojazdy off-roadowe, a PKM Katowice zaprezentuje
działania związane z niskoemisyjnym transportem miejskim. Kto będzie chciał wiedzieć,
ile można wyczytać z popiołu i co robić, gdy
ktoś nas truje paleniem odpadów, musi koniecznie odwiedzić stoisko Straży Miejskiej w Katowicach.
Jak co roku nie zabraknie także katowickich szkół średnich promujących kierunki
związane z energetyką i odnawialnymi źródłami energii.

zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń
grzewczych, które przekazywać będą nasi zaprzyjaźnieni kominiarze.
Działając ekologicznie, działamy na rzecz
naszych dzieci, dlatego w czasie Dni Energi
nie może zabraknąć atrakcji dla najmłodszych
uczestników imprezy. Fundacja Arka zaprezentuje Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, kino rowerowe, ekopuzzle i specjalne
warsztaty upcyklingowe. O starszych i młodszych dzieciach pomyślało także Muzeum
Energetyki z Łazisk Górnych, które zaprezentuje między innymi: cewkę Tesli, panel
fotowoltaiczny oraz urządzenie do grania

Dni Energii 2019 to także okazja do posłuchania dobrej i różnorodnej muzyki. Fanów instrumentów dętych na pewno ucieszy
występ orkiestry górniczej. Na koniec wydarzenia na scenie zaprezentuje się gitarzysta
Mariusz Goli z swoim najnowszym repertuarem z krążka pt. „Orchestra In My Mind”.
Jak co roku, częścią Dni Energii są także
bezpłatne wycieczki, na które zabierzemy
się ze specjalnego przystanku przy placu
Sejmu Śląskiego. Zobaczymy między innymi
ścieżkę edukacyjną w Oczyszczalni Gigablok,
energooszczędny kompleks biurowy GPP
Business Park, dostrzegalnię Lasów Państwowych w Lesie Murckowskim oraz Elektrociepłownię – Zakład Wytwarzania Katowice.
Plenerowe spotkanie na katowickim
placu Sejmu Śląskiego to tylko część tegorocznych Dni Energii Miasta Katowice, które
rozpoczynają się w piątek 20 września od
warsztatów dla uczniów katowickich szkół
średnich organizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach przy Zespole Szkół nr 2.
Udział w wydarzeniach na placu Sejmu
Śląskiego (sobota 21 września, godz. 11.00
–17.00) jest bezpłatny i dostępny dla każdego.
Organizatorem Wydarzenia jest Miasto Katowice, współorganizatorem Tauron Ciepło
sp. z o.o., natomiast Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach objął wydarzenie patronatem honorowym.
(DANIEL WOLNY)

W TYM ROKU CZYTAMY NOWELE POLSKIE

Narodowe Czytanie po raz ósmy
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do
udziału w obchodach Narodowego Czytania w Ogrodzie Słów przy Filii nr 14 (ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia). W tym roku czytać
będziemy nowele pióra znakomitych pisarzy
polskich – Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza,
Władysława Stanisława Reymonta, Stefana
Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza oraz
Henryka Rzewuskiego.
Czytać będziemy wraz z zaproszonymi
gośćmi oraz z czytelnikami, których zachęcamy do przynoszenia ulubionych fragmentów polskiej literatury.

FOT. PREZYDENT.PL

Popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na bogactwo polskiej literatury i potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości – to
cele ogólnopolskiej akcji czytania największych polskich dzieł literackich. Narodowe
Czytanie zainicjowano w 2012 roku.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnią
wielokrotnie nagradzani w Polsce i za granicą muzycy – skrzypaczka Sulamita Ślubowska oraz pianista Mateusz Lasatowicz.
Artyści zaprezentują najpiękniejsze melodie
pochodzące z filmowych adaptacji polskich
utworów literackich.
Gośćmi specjalnymi Narodowego Czytania będą Magdalena Piekorz – utytułowana

reżyser filmowa i teatralna, scenarzystka,
dyrektor artystyczna Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz Ewa Kopsik
– pisarka, autorka książek „Uciec przed cieniem” i „Układ z Panem Bogiem”, tłumaczka
języka niemieckiego. Spotkanie z paniami
poświęcone będzie ich wspólnie napisanej
książce „Nieobecność”, opisującej historię utalentowanej baletnicy, której światową karierę
przekreśla groźna choroba – borelioza. Powieść
powstała na podstawie wspomnień Magdaleny
Piekorz z okresu walki o powrót do zdrowia.
Przez cały czas trwania Narodowego
Czytania prowadzić będziemy kiermasz
książek antykwarycznych. Do nabycia będzie m.in. literatura piękna polska i światowa,
albumy, powieści dla młodzieży, książki dla
dzieci, tomiki poezji. Dzieci zachęcamy do
wzięcia udziału w warsztatach literacko-artystycznych, młodzież oraz rodziców z maluchami zapraszamy do Czytelni pod Sówką

– Bibliotecznej Poradni Książkowej. Doradzimy, co warto czytać dzieciom i jakie tytuły
proponować młodzieży, by polubiła czytanie.
Udział w Narodowym Czytaniu w Ogrodzie
Słów weźmie Wydawnictwo Sonia Draga.
Gościć będziemy także przedstawicieli Fundacji Transgresja, której misją jest działanie na rzecz przezwyciężania wykluczenia
społecznego osób z funkcjonalną niepełnosprawnością sensoryczną oraz pomoc w przezwyciężaniu ich granic osobistych. Fundacja
zaprezentuje, w jaki sposób osoby niewidome i głuchoniewidome funkcjonują na co
dzień; pomoże poznać metody komunikacji.
Udział w imprezie jest bezpłatny. W razie niepogody wszystkie wydarzenia odbędą
się w budynku. Imprezie towarzyszyć będzie
wystawa poświęcona twórczości polskich nowelistów, których utwory będziemy czytać.
Więcej na mbp.katowice.pl.
(MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA)

Informator
kulturalny
FOT. O. SZRAMKA

WYSTAWY – s. 19 | KINO – s. 19 | TEATR – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24

MIASTO
JEST NASZE
KATOWICE ŚWIĘTUJĄ
SWOJE URODZINY
Abradab, który wystąpi wraz z przyjaciółmi 14 września w Strefie Kultury w Katowicach

12 września

14 września

Otwarcie Urodzin Miasta
– pochód orkiestr dętych

Koncert Abradab i przyjaciele:
Miasto jest nasze

rynek, godz. 12.00

Strefa Kultury w Katowicach, od godz. 15.00

Cztery orkiestry dęte ogłoszą mieszkańcom rozpoczęcie
Urodzin Miasta przemarszem przez centrum Katowic.

Wstęp wolny

13 września
Koncert Dżem Symfonicznie
sala koncertowa NOSPR, godz. 19.00
Bilety wyprzedane

Dubioza Kolektiv
godz. 22.00, Fabryka Porcelany
Jeden z najpopularniejszych zespołów z Bałkanów
po raz pierwszy w Katowicach! Kapela powstała 16
lat temu w Bośni i Hercegowinie. Ich muzyka to szaleńczy bałkański folk doprawiony sporą dawką reggae, punk-rocka, hip-hopu, ska, funku i elektroniki.
Bilety na ticketportal.pl, kupbilecik.pl i ticketmaster.pl

15 września
Vołosi & Féliks Lajkó [HU]

Wydarzenia towarzyszące
13 września

Sala koncertowa Miasta Ogrodów,
godz. 18.00

Odsłonięcie popiersia Bernarda
Krawczyka w Galerii Artystycznej

Wirtuoz skrzypiec Félix Lajkó, przez krytyków
porównywany do Paganiniego (Simon Brughton
dla „Songlines Magzine”, i niezastąpiona kapela
Vołosi po raz pierwszy na wspólnym koncercie
w Katowicach.

plac Grunwaldzki, godz. 14.00

Koncer t dedykowany katowickim seniorom
(bezpłatne zaproszenia dystrybuowane poprzez organizacje skupiające seniorów). Pula
biletów dla pozostałych gości na ticketpor tal.pl

Głosami mieszkańców Katowic kolejnym artystą uhonorowanym płaskorzeźbą w Galerii Artystycznej będzie Bernard Krawczyk, zmarły w 2018 roku aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, znany przede wszystkim
z niezapomnianych ról na deskach Teatru Śląskiego, z
którym był związany aż do śmierci. Na Bernarda Krawczyka głosowało niemal 3 000 mieszkańców Katowic.
Jego płaskorzeźba będzie 18. pomnikiem upamiętniającym znakomitych aktorów, muzyków, pisarzy i artystów sztuk wizualnych w Galerii Artystycznej.
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POLECAMY WE WRZEŚNIU
DATA

WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIELNICA

1 września

Katowickie Dożynki 2019

godz. 13.00, ul. Sołtysia 25, MDK „Południe”,
Filia Podlesie

MDK „Południe”

2 września

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
80. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego, patrona szkoły.

godz. 9.00, Zespół Szkół Ekonomicznych,
ul. Raciborska 3

Zespół Szkół Ekonomicznych
tel. 32 2516 801

Śródmieście

3 września

Capstrzyk upamiętniający 80. rocznicę odsłonięcia pomnika

Rynek, pod pomnikiem Harcerzy Września,
godz. 18.00

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP

Śródmieście

4 września

80. rocznica wybuchu II wojny światowej;
rocznica obrony Katowic

godz. 17.00, park Kościuszki,
Wieża Spadochronowa

Hufiec Katowice ZHP

5 września

Jarmark 154 Urodziny Miasta Katowice

Rynek, godz. 10.00–19.00

Jarmarki Śląskie

7 września

„Katowice walczą„ – spacer tematyczny w ramach 100.
rocznicy wybuchu I powstania śląskiego

godz. 10.00, MDK „Koszutka”, Filia „Dąb”,
ul. Krzyżowa 1

MDK „Koszutka” Filia „Dąb”, tel. 608 549 090

7 września

Narodowe Czytanie „Nowele polskie„ ósma edycja ogólnopolskiej imprezy. W programie m.in. koncert muzyki instrumentalnej, spotkanie z Magdaleną Piekorz, kiermasz książek
antykwarycznych, Tektokracja – warsztaty dla dzieci

godz. 11.00, MBP, Ogród Słów przy Filii nr 14,
ul. Piastów 20

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, tel. 32 254 60 98

8 września

Katowice Business Run 2019

Muchowiec, godz. 10.30–17.30

Poland Business Run

Muchowiec

9 września

XIX Katowicka Konferencja Naukowa w 154.rocznicę
uzyskania praw miejskich „Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki
przemysłowe. Początki rozwój – przyszłość”

Otwarcie godz. 9.30 w willi Goldsteinów
pl.Wolności 12a, Miejsce obrad godz. 9.30 MHK,
ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic, tel. 32 256 18 10

Śródmieście

10 września

Międzynarodowe Targi Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Polska Technika Górnicza S.A

Śródmieście

10 września

Spotkanie z Krzysztofem Zanussim – 80. urodziny reżysera

godz. 18.30, ul. Sokolska 66,
40-087 Katowice

KINO KOSMOS

Śródmieście

12 września

Urodziny Miasta Kocham Katowice

Rynek, NOSPR,Strefa Kultury,
Fabryka Porcelany

Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2,
tel. 32 609 03 02

Śródmieście

13 września

Festwial Wina i Sera

Rynek, godz. 10.00–22.00

Jarmarki Śląskie

Śródmieście

13 września

Odsłonięcie popiersia Bernarda Krawczyka
w Galerii Artystycznej

godz. 14, Plac Grunwaldzki

KATOWICE MIASTO OGRODÓW

Koszutka

14 września

80. rocznica wybuchu II wojny światowej 
– inscenizacja historyczna pod Wieżą Spadochronową

godzina w ustaleniu, Park Kościuszki,
Wieża Spadochronowa

Hufiec Katowice ZHP

Brynów

14 września

XX Rekreacyjny Rajd Rowerowy

START godz.12.00, Kostuchna Ośrodek
Bażantowo Sport, Janów Ośrodek Bolina,
Centrum Rejon Ronda META Camping 215

MOSiR Katowice, tel. 32 2538 733

14 września

Inicjatywa lokalna pn. „III Dzień Sąsiada na Wojciecha”

14.00–19.00, skwer im. Ewalda Gawlika
w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 32 251 71 31

14 września

X Festiwal Organizacji Pozarządowych

12.00–18.00, Rynek przy sztucznej Rawie

Stowarzyszenie „Jarmark Kultury”

Śródmieście

14 września

Wycieczka piesza „Śladami walk o wolność i niepodległość”

godz. 10.00-18.00

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Śródmieście

14 września

V Święto Burowca

Skwer H. Krzysztofiaka, Katowice – Burowiec

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

15 września

Katowicki Bieg Przełajowy o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice

Park Zadole

MTKKF

15 września

Koncert VOŁOSI & Féliks Lajkó [HU]

godz. 18, Sala koncertowa Miasta Ogrodów

KATOWICE MIASTO OGRODÓW

Śródmieście

21 września

Rynek Smaków Katowice

Rynek, godz. 12.00 - 22.00

SK FoodTruck Ryznar i Wspólnicy Sp.

Śródmieście

21 września

Motocyklowe Zakończenie Lata

godz. 15.00, Dolina Trzech Stawów

23 września

V Katowicki Dzień Seniora

Rynek

Stowarszyszenie Fami-Lock

Śródmieście

24 września

Ars Independent Festival

KMO

Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2,
tel. 32 609 03 00

Śródmieście

24 września

Festiwal Open the Door – Międzynarodowy Festiwal Teatrów

Rynek

Teatr Śląski

Śródmieście

25 września

Spotkanie Barbar Śląskich

godz. 13.00, MHK, ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic, tel. 32 256 18 10

Śródmieście

27 września

Noc Galerii 2019

godz 16.00, KMO

Katowice Miasto Ogrodów,
pl. Sejmu Śląskiego 2, tel. 32 609 03 02

Śródmieście

29 września

Ambasador Polszczyzny

godz. 17.00, KMO

Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2,
tel. 32 609 03 11

Śródmieście

Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2,
tel. 32 609 03 02

Podlesie

Brynów
Śródmieście
Dąb

osiedle Tysiąclecia

Giszowiec

Burowiec
Ligota-Panewniki

Muchowiec

www.katowice.eu

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

Urodziny Miasta
Kocham Katowice
12 września, godz. 12.00, rynek
Otwarcie Urodzin Miasta: Korowód orkiestr dętych.
Wydarzenie towarzyszące: Odsłonięcie popiersia
Bernarda Krawczyka w Galerii Artystycznej

13 września, godz. 14.00, plac Grunwaldzki

Koncert Dżem Symfonicznie
13 września, godz. 19.00,
sala koncertowa NOSPR
bilety wyprzedane

MIASTO JEST NASZE
– koncert Abradab i przyjaciele
14 września, od godz. 15.00, Strefa Kultury
Na wspólnej scenie wystąpią m.in.: Rahim i Fokus,
czyli Pokahontaz, Kuba Badach, Czesław Mozil,
Miuosh, DJ Eprom wraz ze swoim projektem SztigarBonko, muzycy z zespołu Coma, Maciek Lipina i Jan Gałach. Każdy z gości podejmie się nowej
interpretacji wybranego utworu z repertuaru muzyka lub grupy związanej z Katowicami lub regionem.
Scena w Strefie Kultury działać będzie już od popołudnia. Zaprezentują się na niej młode katowickie
zespoły z katowickiego „talent show” Dzielnica
Brzmi Dobrze, a po nich gość z Saint-Etienne, francuskiego miasta partnerskiego Katowic, DJ DRK.

Koncert DubiozaKolektiv
14 września, godz. 22.00,
scena P23 w Fabryce Porcelany
Bilety: 50 zł normalne, 40 zł ulgowe (ticketportal.pl,
kupbilecik.pl, ticketmaster.pl)

Koncert VOŁOSI
&FéliksLajkó [HU]
15 września, godz. 18.00,
sala koncertowa Miasta Ogrodów
Koncert dedykowany katowickim seniorom (bezpłatne zaproszenia będą dystrybuowane poprzez
organizacje skupiające seniorów).
Bilety: 30 zł (ticketportal.pl, kupbilecik.pl, ticketmaster.pl)

Motocyklowe Zakończenie Lata
21 września, od godz. 15.00,
Park Leśny Doliny Trzech Stawów
Polski Dzień Bluesa. A że blues doskonale pasuje
do motocyklowego stylu życia, dlatego Miasto Katowice zaprasza na Motocyklowe Pożegnanie Lata,
na którym zabrzmi blues (ale nie tylko on) w najlepszym wykonaniu! Wystąpią: EL.PANK.EL., J. D.
Overdrive, Luxtorpeda, Nocny Kochanek i inni.

Gala Ambasadora Polszczyzny.
Recital Janusza Radka

INFORMATOR

warzyszyć będzie recital wybitnego wokalisty i aktora
scen muzycznych Janusza Radka z akompaniamentem.
Bilety na koncert i galę: 20 zł. Dodatkowe informacje na miasto-ogrodow.eu

Ars Independent Festival:
Unsubscribe
24–29 września, KMO, pałac Młodzieży,
Światowid, Rialto, Drzwi Zwane Koniem
9 odsłona multimedialnego festiwalu sztuki mediów,
filmów, animacji, wideoklipów i gier wideo. Hasłem
tegorocznej imprezy będzie: Unsubscribe! Dodatkowe informacje, bilety: arsindependent.pl/pl/program.

NOC-K #5: Piąta Katowicka
Noc Galerii 2019
27 września, od godz. 17.00 do 24.00,
galerie sztuki i przestrzenie wystawiennicze w Katowicach
Katowicka Noc Galerii organizowana jest przez
Katowice Miasto Ogrodów we współpracy z galeriami i miejscami w Katowicach, które zajmują się
promocją sztuki. Tego wieczoru galerie będą otwarte dla wszystkich odwiedzających.

WYSTAWY
wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00

Sztuka bez granic
(wystawa zbiorowa)
do 15 września, Galeria Pusta
Wystawa prac osób niesłyszących. Prezentowani artyści: Justyna Kieruzalska, Dariusz Lisiński,
Joanna Turek, Magdalena Urban. Kuratorki: Kinga
Hołda-Justycka, Katarzyna Łata

Magdalena Reibel:
Malarstwo i grafika
Wernisaż: 27 września, godz. 18.00
Wystawa do 24 listopada, Galeria Pusta.
Kurator: Katarzyna Łata.

Dzielnica Dobrze
Zaprojektowana #2

Wystawa sztuki dziecięcej dedykowana twórczości
Mariana Bogusza. Kurator: Ewa Kokot.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Oprowadzania kuratorskie dla
niesłyszących i słabosłyszących
13 września, godz. 17.00–19.00,
galerie Miasta Ogrodów

Centrum Sztuki Filmowej
- Kino Kosmos
ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program)
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 32 258 05 08
www.kosmos.katowice.pl

Prezentacja bieżących wystaw KMO w języku migowym. Prowadzenie: Kinga Hołda-Justycka.

Narodowe czytanie + film
„Sanatorium pod klepsydrą”

Wycieczki regionalne

7 września, godz. 18.00

7 i 28 września

Ogólnonarodowa akcja czytania dzieł polskiej literatury.
Pochylimy się nad nowelą Bruno Schulza „Mój ojciec
wstępuje do strażaków”. W sali kinowej Kina Kosmos
wysłuchamy tekstu w interpretacji aktorów Teatru Śląskiego: Zbigniewa Wróbla i Artura Święsa, a następnie
zaprosimy na projekcję adaptacji prozy Bruno „Sanatorium pod klepsydrą” (1973) w reżyserii W. Hasa.

Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem:
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”.
7 września uczestnicy przejdą trasą: Sosnowiec–
Milowice–Pogoń–Czeladź; 28 września trasą po
Katowicach (Załęska Hałda, Ligota). Udział bezpłatny (koszty dojazdu we własnym zakresie).
Informacje, zapisy: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

RODZINNE MATINEE

Spotkanie z Krzysztofem
Zanussim – 80. urodziny reżysera

7 września, godz.11.00, sala 211

10 września, godz. 18.30

Spotkania z muzyką, których celem jest zaprezentowanie różnych gatunków muzyki, sylwetek kompozytorów i instrumentów w sposób nowatorski, nie
krępujący naturalnych emocji dzieci oraz zachęcający
do poznawania różnych gatunków muzyki. Podczas
koncertów panuje atmosfera wspólnej zabawy, bez
ganienia dzieci za ich ekspresję i chęć poznawczego
uczestnictwa. Prowadzenie: Zdzisław Smucerowicz.

W ramach obchodów 80. urodzin Krzysztofa Zanussiego w Kinie Kosmos będziemy gościć reżysera na spotkaniu z jego bliskimi współpracownikami
– Tadeuszem Bradeckim, Antonim Witem, Markiem
Mosiem i Joanną Machą. Spotkanie poprowadzi
dziennikarka Radia Katowice – Ewa Niewiadomska.

KONKURSY
6. Międzynarodowy Konkurs
na Kompozycję Jazzową
Zgłoszenia do 9 listopada
Konkurs w ramach 14. edycji Silesian Jazz Festivalu
2019 organizowany we współpracy z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Więcej informacji o festiwalu: mkkj.sjf.ck.art.pl

Pora dla Seniora
11 i 25 września, godz. 11.00
We wrześniu proponujemy francuskie filmy obyczajowe ze znakomitą Catherine Deneuve – „Pamiątki ClaireDarling” 11 września oraz „3 serca” 25 września.

Rialto

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

1. Ogólnopolski Konkurs
Wokalny im. Stanisława Jopka

Powiększenie

Prezentacja prac studentów biorących udział w konkursie na projekt okładki płytowej oraz identyfikacji wizualnej zespołów, działających pod skrzydłami projektu
Dzielnica Brzmi Dobrze. Wernisażowi towarzyszyć
będzie koncert zespołów (sala 211 obok Galerii 5)

Zgłoszenia do 16 września

28 września – 6 października

Kuratorzy: Katarzyna Łata, Dagmara Szastak.

Pytania prosimy kierować na adres: konkurs.jopek@miasto-ogrodow.eu.

Wystawa do 15 września, Galeria 5

Tadeusz Cyprian: Amator piękna
Wystawa do 15 września, Galeria Engram

Konkurs wokalny organizowany przez Państwowy
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. I etap
przesłuchań odbędzie się między innymi w Katowice Miasto Ogrodów w dniach 5–6 października.

Wystawa fotografii. Kurator Jolanta Rycerska.

10. konkurs fotograficzny
OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE

Magdalena Łacek:
W drodze (wakacje 2002)

Zgłoszenia do 15 września

Wystawa do 10 września, Galeria Engram
Kurator: Grażyna Tereszkiewicz.

Piotr Desperak:
Mutter, ich bin dumm III
Wernisaż + wykład / spotkanie: 12 września,
godz. 17.30, Galeria Pojedyncza
Wystawa do 2 października. Kurator: Grażyna Tereszkiewicz.

29 września, godz. 17.00,
sala koncertowa Miasta Ogrodów

Reliefy i niuanse

Gali wręczenia nagród „Ambasadora Polszczyzny” to-

Wystawa do 30 września, Ściana Sztuki Dziecka
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Motyw przewodni 10. edycji konkursu: ŚLĄSKA DUSZA.
Organizatorzy czekają na: fotoreportaże (3–7 zdjęć),
Fotokasty (do 2 min) oraz filmy (do 2 min.). Więcej
na stronie konkursu: www.obiektywnieslaskie.pl

TARGI
Katowicka Giełda Płytowa
1 niedziela miesiąca, godz. 10.00–15.00,
Strefa Centralna
Targi płyt winylowych połączone z wydarzeniami
muzycznymi i atrakcjami dla dzieci.

Przegląd filmów o fotografii, w ramach którego
zaprezentujemy filmy fabularne i dokumentalne
o różnych aspektach fotografii. W programie m.in.
„Powiększenie”, „Anton Corbijn. Na wylot” , „Nowojorska ulica w obiektywie”.

FILMOWY KLUB SENIORA
I znowu zgrzeszyliśmy,
dobry Boże! (reż. P. de Chauveron,
Francja 2019, 99 min)
15 września, godz. 15.00

Pavarotti (reż. R. Howard, USA/
Wielka Brytania 2019, 110 min)
29 września, godz. 15.00

KOBIETY OBLEGAJĄ KINO – KOK
(MAIDEN, reż. A. Holmes, Wielka
Brytania 2018, 97 min)
19 września, godz. 19.00
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Teatr Śląski

Miejska Biblioteka Publiczna

Rynek 10
tel. 32 258 72 51
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl

ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Inteligenci

Obozy dla uchodźców
palestyńskich w Libanie

4–8 września, godz. 19.00
7, 8 września, godz. 16.30

Mumio Festiwal
6–9 września, godz. 19.00

Narodowe Czytanie
„Nowele polskie”
7 września, godz. 17.00

Sztukowanie. Po drugiej stronie lustra. Diego Velazquez
10 września, godz. 11.00

Kurt Gerron. Fuhrer
Daje Miasto Żydom
12, 14 września, godz. 19.00
15 września, godz. 17.00

Sztuka
14, 15, 17 września, godz. 19.30

Miuosh – spotkanie z muzykiem
16 września, godz. 18.00

Wiele Demonów
18–20 września, godz. 19.00

5 września, godz. 17.00, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11, Katowice-Śródmieście
Wernisaż oraz spotkanie z twórcami wystawy: Nidalem Hamadem, palestyńskim pisarzem i dziennikarzem, autorem zdjęć, oraz Dominiką Różańską,
polską artystką, autorką ilustracji.

Spotkanie z Przemysławem
Wechterowiczem
10 września, godz. 9.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93, Katowice-Załęże
Spotkanie z pisarzem, twórcą książek obrazkowych.

Spotkanie Robertem
Ostaszewskim
16 września, godz. 17.00, Filia nr 10,
ul. Radockiego 70a, Katowice-Ochojec
Spotkanie z autorem powieści kryminalnych, w tym
także powieści „Zabij ich wszystkich”, której akcja
rozgrywa się w Katowicach.

I chce się żyć...
18 września, godz. 17.00, Filia nr 1,
ul. Ligonia 7, Katowice-Śródmieście

Koszt Życia

Spotkanie z Januszem Świtajem, psychologiem,
autorem książki „12 oddechów na minutę”, pracownikiem Fundacji Anny Dymnej.

20 września (premiera), godz. 20.00
21, 22, 24, 25 września, godz. 19.00

Od Aborygenów do Fundacji Gaia

Terror
21, 22 września, godz. 16.00

Staś i Zła Noga
24–26 września, godz. 10.00

Rosemary
28, 29 września, godz. 19.00

Romeo i Julia – Opera
Śląska z Bytomia
30 września, godz. 18.00

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”
ul. św. Jana 10, tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Ile żab waży księżyc
15 września, godz. 16.00
17 września, godz. 9.30

Pan Tom buduje dom
21 września, godz. 11.30
22 września, godz. 16.00
28 września, godz. 17.00

Łysek z pokładu Idy – PREMIERA
29 września, godz. 16.00

Dlaczego rdzenni mieszkańcy Australii są tacy
wyjątkowi?

19 września, godz. 17.00, Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62,
Katowice-Kostuchna

Mariola i Marta w Kambodży,
czyli prawdziwa pasja
i wolontariat rodzą się z serca
27 września, godz. 17.00, Filia nr 12,
ul. Witosa 18b, Katowice-Os. Witosa
Spotkanie z inicjatorkami wolontariatu na rzecz
dzieci kambodżańskich.

Spotkanie dla rodziców, dziadków
i opiekunów dzieci
z dr Elżbietą Zubrzycką
27 września, godz. 17.00, Filia nr 32,
ul. Grzyśki 19a, Katowice-Ligota
Spotkanie z psychologiem, autorką książek pomagających dorosłym w wychowaniu, a dzieciom
w rozwoju i pokonywaniu trudności.

Spotkanie z Anną Kańtoch
30 września, godz. 17.00, Filia nr 30,
ul Rybnicka 11, Katowice-Śródmieście
Autorka książek fantasy dla dorosłych i młodzieży,
np. „Łaska, wiara, pokuta”.

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

Wystawa plakatów o powstaniach
śląskich – prace studentów
z Pracowni Plakatu Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach

Biblioteka Śląska ma okazję gościć projekty młodych twórców powstałe w pracowniach prof. Michała Klisia i prof. Romana Kalarusa. Wydarzenie
towarzyszące wystawie odbędzie się w Galerii Holu
Głównego Biblioteki Śląskiej.

Seminarium „17 września 1939
roku we Lwowie
– przyczyny, przebieg i skutki”

Spotkanie z Kamilem Szewczykiem, projektantem gier
edukacyjnych, propagatorem metody Dragon Dreaming
zaangażowanym w promocję wartości Fair Trade.

17 września, godz. 11.00, sala Parnassos

Spotkanie z Marcinem Szumowskim

23 września, godz. 17.00, sala Parnassos

19 września, godz. 17.00, Filia nr 6,
ul. Bytomska 8a, Katowice-Józefowiec
Autor książki „Niedźwiedzica z Baligrodu i inne historie Kazimierza Nóżki”, pasjonat przyrody zakochany w Bieszczadach.

Spotkanie z Pawłem
Beręsewiczem
26 września, godz. 10.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93, Katowice-Załęże
Pisarz, poeta tworzący dla dzieci i młodzieży, ceniony przez młodszych i starszych.

Ukraińcy na Śląsku. Łamiąc stereotypy
26 września, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47, Koszutka
Spotkanie z Tolią Pikaliukiem, obywatelem Ukrainy
mieszkającym w Katowicach, absolwentem dziennikarstwa UŚ, założycielem Fundacji Projekt Wsparcia „Nowe miejsce”.
Gościnnie wystąpi Zespół Śpiewu Tradycyjnego Kuczeryki z repertuarem pieśni ukraińskich.

Spotkanie Podróżnicze
Kolejne spotkanie przybliżające dalekie i egzotyczne miejsca. Tym razem prelekcje: „Nowa Zelandia
i Wyspy Cooka – tolkienowskie krajobrazy i linia
zmiany czasu” oraz „Indie bez rezerwacji”.

Prace inspirowane prozą, poezją i dramatem stają
się wspólną przestrzenią dla sztuk wizualnych i literatury światowej – odsyłają odbiorcę do czytania
i kontaktu ze źródłem literackim.

Koncert muzyki klasycznej
dla młodzieży
19 września, godz. 11.15

Koncert muzyki klasycznej
dla dzieci
27 września, godz. 9.45

Koncerty muzyki klasycznej
19 września, godz. 11.15 – dla młodzieży
27 września, godz. 9.45 – dla dzieci

Zwiedzanie Gabinetu
Alfreda Szklarskiego
2–30 września
Zrekonstruowany gabinet Alfreda Szklarskiego.
Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla osób
indywidualnych oraz grup odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Narodowe Czytanie „Nowele Polskie”
6 września, godz. 11.00
Osiem nowel na ósmą edycję, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której patronuje Para Prezydencka. Po raz kolejny spotkamy
się przy wspólnej lekturze, aby na nowo odczytać
znane dzieła literatury polskiej.

„Po drugiej stronie lustra.
Diego Velázquez”
10 września, godz. 11.00
Scena Teatru Śląskiego w Galerii Katowickiej.

Retoryka biblijna – wykład

Kolejny wykład w ramach cyklu „Sztukowanie” dla
seniorów w każdym wieku. Opowieści o dziełach
mistrzów. Bez dalekich podróży zaglądamy do największych muzeów świata i opowiadamy o życiu
niezwykłych artystów i artystek.

27 września, godz. 17.00, sala Parnassos

Wstęp 1 zł.

Prelekcję wygłosi Dariusz Czyszczoń, przedstawiciel Fundacji Areopag, zajmującej się popularyzacją
wiedzy związanej z Biblią.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, Katowice; zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: domoswiatowy@
bs.katowice.pl lub tel.: (+48) 32 255 43 21

„Literatura inspiruje sztukę”
– Marek Kuś – rysunek
8 sierpnia–13 września,
Galeria Intymna, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej
13 września, godz. 17.00, finisaż

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/katowice_press_office
instagram.com/katowice_official
youtube.com/KatowiceTube

www.katowice.eu
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Koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w wykonaniu Karoliny Śleziak z zespołem

Występ mażoretek „Akcent”
podczas V Jubileuszowego
Biegu „Zdążyć przed rakiem”

Wycyzelowane akwarele i pastele ukazujące pejzaże polskich wsi i miast, misterne studia zwierząt,
ptaków i roślin, samochody z I połowy XX wieku.
Zapraszamy na wernisaż wystawy twórczości malarza amatora z Piotrowic – Zbigniewa Markiewicza.
Po wernisażu warsztaty ilustracji akwarelowej.

8 września, godz. 16.00,
sala kameralna im. prof. K. Szafranka

28 września, park Zadole

Zmaluj coś dla siebie

Międzynarodowy Dzień Latawca

5 września, godz. 17.00

28 września, godz. 11.00,
ogrody parafialne przy ul. Fredry

9 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com
Kostuchna

Warsztaty malarstwa sztalugowego dla seniorów.
Zajęcia prowadzi Paweł Synowiec.

Wycieczki z klubem
„Tylko dla seniora”
9, 22 września, godz. 9.00
Zapraszamy na wycieczki do Krakowa (9 września)
oraz do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych
(22 września).

Kunsztowne obrazki,
koronkowe ilustracje…
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26 września, godz. 17.00

MDK „Południe” oraz Oratorium św. Jana Bosko
przy parafii NSPJ w Piotrowicach zapraszają do
wspólnej zabawy z latawcami. W programie: warsztaty tworzenia latawców, puszczanie latawców,
konkurs na najbardziej lotny i elegancki latawiec.

Murcki

Dzika flora – warsztaty zielarskie

Dzika flora – warsztaty zielarskie

2 września, godz. 17.00

19 września, godz. 17.00

W Światowy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk zapraszamy na warsztaty zielarskie,
na których dowiemy się, jak korzystać z dobrodziejstw ziół, jak zrobić lecznicze nalewki, syropy
i kremy. Zajęcia prowadzi Tomira Jakóbińska.

W Światowy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk zapraszamy na warsztaty zielarskie, podczas których dowiemy się, jak korzystać
z dobrodziejstw ziół, jak zrobić lecznicze nalewki,
syropy i kremy. Zajęcia prowadzi Tomira Jakóbińska.

Kalendarz zielarski

Disco senior

19 września, godz. 19.00

24 września, godz. 17.00

Warsztaty zielarskie, które poprowadzi dr Iwona
Korlacka.

Zapraszamy na pierwszą w tym sezonie potańcówkę dla seniorów. W roli wodzireja uwielbiany DJ
Marcel.

Piotrowice

Przyroda w obiektywie
– konkurs fotograficzny
od 1 września
Zadaniem naszego konkursu jest zachęcenie fotografów amatorów w wieku od 5 do 105+ do stworzenia ciekawych fotografii ukazujących piękno
i niezwykłość polskiej przyrody. Prace można nadsyłać od 1 września do 25 października na adres:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Jankego 136,
40-617 Katowice, z dopiskiem „Przyroda w obiektywie”.

Klub Aktywnego Seniora
wtorki, godz. 10.00
Zapraszamy stałych i nowych uczestników klubu do
udziału w zajęciach:
3 września – „Mydło ziołowe” – warsztaty kosmetologii naturalnej z chemiczką Katarzyną Miszczyk
10 września – Trening pamięci – gry pamięciowe
17 i 24 września – „Ceramika i szkło” – warsztaty
ceramiczne cz. I

Na grzyby!
14 września, godz. 10.00
Postaramy się znaleźć znane i mniej znane grzyby
jadalne. Przewodnikiem będzie Łukasz Fuglewicz.

Wielka pustynia solna w Boliwii
19 września, godz. 18.00
Prelekcja podróżnicza Stefana Gierlotki o pustyni
Salar de Uyuni stanowiącej pozostałość po wyschniętym 40 tysięcy lat temu słonym jeziorze.

Zarzecze

Domy szklane nitką tkane
15 września, godz. 17.00
Otwarcie wystawy prac rękodzielniczych wykonanych koronką klockową. Panie ze Śląskiego Koła
Koronki Klockowej stworzyły prace, których inspiracją jest wyjątkowa architektura powstała w dwudziestoleciu międzywojennym.

Podlesie

Katowickie Dożynki 2019
1 września, godz. 14.30
W programie m.in: 14.30 – prezentacja obrzędów dożynkowych w wykonaniu zespołu regionalnego „Podlesianki”, 15.30 – występ zespołu
„Ziemia Żywiecka”, 16.30 – zespół „Chwołoki”,
17.30 – zespół „Karliki”, 18.30 – zespół „Cree”,
20.00 – Śląski Klub Kuglarski – pokaz ognia,
20.30 – zabawa z DJ Marsellem i LessikPoject,
21.00 – pokaz sztucznych ogni. Część artystyczną dożynek poprzedzi uroczysta msza święta
w kościele pw. MB Częstochowskiej w Podlesiu,
godz. 13.00.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie pt. „Rekreacja
i wypoczynek w dawnych czasach
w Ligocie i Panewnikach”
Spotkanie organizowane przez klub dyskusyjny.

Występ mażoretek „Akcent”
podczas Międzynarodowych
Targów Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego
10 września, Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

Występ Koła Miłośników Śląskiej
Pieśni w czasie Międzynarodowych
Targów Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego
11 września, godz. 10.30, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach

Wernisaż wystawy malarstwa
Danuty Pułeckiej
11 września, godz. 19.00,
Galeria pod Łukami

Zajęcia dziennikarskie i muzyczne z cyklu „Pora dla seniora”
12 września, godz. 11.00,
sala kameralna im. prof. K. Szafranka

Występ mażoretek „Akcent”
w MDK „Bogucice”
14 września, MDK „Bogucice”

Występ mażoretek „Akcent”
podczas dożynek
15 września, godz. 15.00, Mikołów Mokre

Klub dyskusyjny zaprasza na
spotkanie z Józefem Mysłowskim
pt. „Tropienie pradziejowego przemysłu na Śląsku”
16 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni dla osób kultywujących śląską tradycję
18 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

Spotkanie dla seniorów
z cyklu „Śpiewaj razem z nami”
25 września, godz. 11.00,
Galeria pod Łukami

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

Klub dyskusyjny zaprasza na spotkanie autorskie z pisarzem
Marianem A. Noconiem

4 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

26 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

Klub dyskusyjny zaprasza
na spotkanie z Grzegorzem
Poloczkiem, wokalistą, kabareciarzem, autorem książki
„Historie z mojego placu”
30 września, godz. 18.00,
poddasze MDK „Ligota”

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole
Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl
Zapraszamy na imprezy i koncerty do Młodzieżowego Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach

przy ul. Zarębskiego 2

Zapraszamy dzieci i młodzież
do udziału w popołudniowych
zajęciach
od 2 września
Zajęcia: kreatywne, plastyczne, instrumentalne,
wokalne, sportowe, taneczne, informatyczne, klubowe, języka angielskiego, języka niemieckiego,
teatralne, modelarstwa lotniczego, itp. Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie lub na stronie
internetowej placówki www.mdkkatowice.pl

Dwa koncerty dla młodzieży szkół podstawowych zorganizowane przy współpracy z IPiUM ,,Silesia”
24 września, godz. 9.00 i 10.00
przy ul. Tysiąclecia 5

W nowym roku szkolnym
zapraszamy wszystkie dzieci
i młodzież na zajęcia:
Zespołu Pieśni Tańca ,,Tysiąclatki”

Grup wokalnych m.in. „Mały gospel”, Zespół piosenki dziecięcej
Zespołu instrumentalnego gry na gitarze
Plastyczne dla dzieci i młodzieży
Klubu Odkrywców Przyrody
Dziecięcego Klubu Eksperymentów
Koła Miłośników Turystyki
Nauki języka angielskiego
Integracyjne z elementami języka angielskiego
Wokalno-taneczne dla dzieci 5-letnich, 6-letnich
oraz uczniów klas I–III
Tańca hip-hop
Koła Teatralnego
Koła młodych szachistów
Grupy młodych informatyków
Koła informatycznego i grafiki komputerowej

Zapisy od 2 września w godz. 15.00–20.00
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MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

GALERIA ARTYSTYCZNA
Bernard Krawczyk
– człowiek i aktor
16 września, godz. 17.00
O Bernardzie Krawczyku w Salonie Artystycznym
rozmawiać będą: dyrektor Teatru Śląskiego Robert
Talarczyk, były wieloletni Dyrektor Teatru Śląskiego
Krystyna Szaraniec, pisarka Marta Fox oraz redaktor Polskiego Radia Katowice Maciej Szczawiński.

Harmonia dźwięków
22 września, godz. 17.00
Koncert muzyki kameralnej dla każdego.
Na scenie zespół GENTLEMEN’S HARMONICA wraz
z zaproszonym kwartetem smyczkowym.

80. rocznica wybuchu
II wojny światowej
23 września, godz. 17.00
Koncert polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Góralska Hora.

Pamiętamy
27 września, godz. 17.00
Uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na pocztówkę upamiętniającą
100. rocznicę I powstania śląskiego pt. „Pamiętamy!” oraz konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pt. „Powstaniec śląski”.
W programie prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznych Powstań Śląskich Weteran.

Potańcówka Plus
20 września, godz. 16.00
Impreza taneczna dla seniorów z muzyką na żywo.

Wieczory Artystyczne
na Tysiącleciu
7 września, godz. 17.00, ul. Tysiąclecia 5,
MDK Katowice
W programie koncert Górniczej Orkiestry Dętej
KWK „Murcki-Staszic” pod dyrekcją Grzegorza
Mierzwińskiego.

Cztery Pory Roku
20 września, godz. 16.00, Klub Spółdzielczy
KSM „Centrum” ul. Grażyńskiego 9a
Operetki Czar – koncert muzyki operetkowej. Bezpłatne wejściówki do odebrania w klubie „Centrum”.

Miejski Dom Kultury „Koszutka”
filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1, Katowice
tel. kom. 608 549 089
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

100. rocznica wybuchu
I powstania śląskiego
7 września, godz. 10.00
Spacer tematyczny z przewodnikiem „Katowice
walczą” – działanie skierowane do rodzin z dziećmi
oraz seniorów. Uczestnicy wydarzenia będą mogli
poznać szczegóły wydarzeń powstańczych i miejsca strategiczne dla I powstania śląskiego.

Galeria „Za Szybą”

Zapisy trwają. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 608 549 089 lub na stronie www.
mdkkoszutka.pl zakładka filia „Dąb”

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

V Święto Burowca

15 września, godz. 17.00

„Tok-szok” – kabaret Joanny Bartel
w ramach XXIII Dni Szopienic
22 września, godz. 17.00

„Grubaska” – monodram Izabeli
Noszczyk-Nikiszowieckie Lato 2019
28 września, godz. 17.00, Muzeum Historii
Katowic, ul. Rymarska 4, Nikiszowiec
Filia nr 1; ul. obr. Westerplatte 10
tel./fax 32 256 99 77

Wernisaż wystawy
malarstwa Andrzeja Goryczki
6 września godz. 17.00
Wstęp wolny

9 września godz. 15.00

29 września, godz. 17.00

Dzień otwarty z postaciami z bajek

Szopienickie wędrowanie
– cykl wykładów i wycieczek
poświęconych dzielnicy.

30 września, godz. 17.00
Tajemniczy Iran. Spotkanie z prof. Michałem Jarneckim, historykiem i podróżnikiem, który odwiedził
165 państw, prowadzi Gabriela Łęcka.

80. rocznica wybuchu
II wojny światowej

Przyjdź do MDK „Koszutka” i skorzystaj z naszej bogatej oferty:

Zwiedzanie z przewodnikiem schronów bojowych i
Muzeum Fortyfikacji w gminie Bobrowniki.

nauka gry na fortepianie, keyboardzie i gitarze,
sensoplastyka
D.G.R.O. – taniec nowoczesny i współczesny
Scuff Dance i Tap-Dance – grupy stepu amerykańskiego
Kraina Barw – zajęcia plastyczne dla dzieci
Druk 3D – warsztaty technik druku 3D
grupy teatralne dla dzieci i dorosłych
Zapisy trwają. Szczegółowe informacje na www.
mdkkoszutka.pl, telefonicznie 32/2589 200 oraz w
sekretariacie MDK.

BUDŻET OBYWATELSKI
I INICJATYWA LOKALNA

21 września, godz. 11.00

Filia „Dąb” zaprasza na:

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

10 września godz.16.00
Zwiedzanie z przewodnikiem Browaru Mokrskich.
Wstęp wolny.

Zajęcia integracyjno-edukacyjnokulturalne.
13 września godz.16.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

zajęcia taneczne realizowane w Katowicach ul.
Krzyżowa 1 przez instruktorów Carmen Dance
Center. Style taneczne: rytmika i taniec dla dzieci
od 2 lat, taniec towarzyski, street dance (hip-hop,
breaking, popping, house), taniec jazzowy i taniec
współczesny, lekcje indywidualne z różnych stylów,
pierwszy taniec, ProAm (Ty i nauczyciel tańca jako
Twój partner). Wszystkie pierwsze zajęcia taneczne
na kursach grupowych są zajęciami darmowymi.

Warsztaty kreatywności
artystycznej dla seniorów.

naukę gry w szachy dla dzieci,

25 września godz.16.00

warsztaty plastyczne KRAINA BARW dla dzieci,
warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych,
naukę śpiewu w zespole wokalnym,

Święto Giszowca
1 września

18.00 – HaNuta- koncert

Wernisaż MALARSTWA i RYSUNKU – grupa
uczestników warsztatów malarstwa i rysunku dla
seniorów działająca w MDK „Koszutka” filia „Dąb”

Warsztaty, pokazy taneczne i animacje dla rodzin z
dziećmi.

Filia nr 2; ul. plac pod Lipami 1, 3-3a 10
tel./fax 32 206 46 42

„Konopielka” – monodram Leszka
Benke z okazji V Święta Burowca

Czas na muzykę. Silesia seniorom
Akcja 60+Kultura

14 września, godz. 15.00

Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego” I etap.

15.00 – SPEKTAKL DLA NAJMŁODSZYCH

Zajęcia animacyjno-edukacyjno
-kulturalne dla seniorów.

Klub Podróżnika

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

14 września, skwer H. Krzysztofiaka,
Katowice-Burowiec

13 września, godz. 18.00, czas trwania wystawy 13 września – 1 października 2019 r.

W wykonaniu artystów IPiUM „Silesia”.

Projekt ,,Centrum Społecznościowe
Szopki w Szopienicach” – I etap.

16 września godz. 10.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Klub podróżnika – kajakiem
z Mysłowic do Paryża
Spotkanie z Moniką i Jackiem Paris.
Wstęp wolny.

16.30 – LINIA NOCNA- koncert
19.45 – MIKE RIF & LOS CuUMBANCHEROS -koncert
21.00 – WEHIKUŁ CZASU – Największe przeboje
lat 80. i 90.
Po koncercie widowisko laserowe – LASER MAN SHOW

„Koncert warkoczem pleciony”
- fabularyzowany koncert z okazji obchodów 100 rocznicy Powstań Śląskich.
10 września, godz. 18.00
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie.

Festiwal Kultury Niemieckiej.
15września, godz. 15.00
Wstęp wolny

„Jesień w kolorach wiosny”
- Dzień Seniora w Klubach
działających przy MDK.
27 września, godz, 16.00

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl
ul. Markiefki 44a

Uroczystość upamiętnienia
80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej i 100. rocznicy wybuchu
I powstania śląskiego
4 września, godz. 12.00, plac Wajdy

Dancing Bogucicki – arteterapia
poprzez taniec dla seniorów
13 września, godz. 17.00, sala
widowiskowa
Zapraszamy na zabawę przy największych hitach
i szlagierach. W cenie biletu ciastko, serwis kawowy, zimna płyta. Wstęp 50 zł (z katowicką kartą
aktywnego seniora 25 zł).

„Ciasto! Plasto!”
17 września, godz. 16.00 galeria „G44A”
Zajęcia sensoplastyczne dla małych dzieci. Wstęp
10 zł/os. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują
wcześniejsze zapisy.

grupową naukę gry na gitarze,

Spotkanie ze zdrowiem
– prelekcja lekarza specjalisty

2 i 16 września, godz. 16.00, ul. Kwiatkowskiego 8

bezpłatne warsztaty malarstwa i rysunku dla seniorów,

27 września godz.15.00

Warsztaty rękodzieła w ramach
Dni Seniora na Fest

Bractwo Aktywnych Seniorów – wykłady Michaliny Lulek.

poranną gimnastykę dla seniorów.

Wstęp wolny.

18 i 20 września, godz. 15.00 galeria „G44A”

Dom Kultury na Witosa.
#LOOK! vol. 2 (2019)

indywidualną naukę śpiewu,

www.katowice.eu

Festyn Rodzinny
20 września, godz. 17.00, parking przy
dziale „Bogucice”

„Klub Podróżnika”
– spotkanie z obieżyświatem
19 września, godz. 16.30, sala klubowa

„Sfilcowane Bogucice”
– warsztaty rękodzielnicze
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Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9,
ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11/2,
ul. Kościuszki 47, tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl
ul. Szafranka 9

Oprowadzanie kuratorskie po
wystawie „Z fabryki na salony!”
25 września, godz. 17.00
Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii
Katowic
ul. Rymarska 4, Katowice-Nikiszowiec; tel.
32 353 95 59

„Z dziejów Katowic”– wystawa stała

Wokół mistrzów Grupy Janowskiej – wystawa stała

„Wnętrza mieszczańskie” – wystawa stała

U nos w doma na Nikiszu – wystawa stała

Integracyjne spotkania ze znanymi ludźmi kultury, nauki i sztuki

Wystawa czasowa: „Z fabryki na salony!” Wystawa
porcelany „Giesche”, „Czuday”, „Huta Franciszka”

Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu
na Nikiszowcu – wystawa stała

14 września, godz. 17.30, sala klubowa

Wykład „Porcelana pod
okupacją. Dzieje wybranych fabryk porcelany podczas II wojny światowej”

Europejskie Dni Dziedzictwa,
spektakl „Pszonie, jak
to leko jest pedzieć”

24 września, godz. 17.00

Integracyjne warsztaty kulinarne
24 września, godz. 16.30, sala klubowa

„Bery i bojki w godce ślonskiej”
– spotkania z gwarą śląską
25 września, godz. 17.30, sala klubowa

4 września, godz. 17.00
Prowadzenie: Magdalena Niziołek

„Rodzinne warsztaty plastyczne”

Wystawa planszowa „Jutro nie
pójdziemy do szkoły. Katowice
we wrześniu 1939 r.”

26 września, godz. 17.00, galeria „G44A”

4 września, godz. 10.00

Koncert w ramach zadania
Muzyka Łączy Pokolenia

Oprowadzanie po kościółku św.
Michała – wydarzenie w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa

Spotkanie prowadzone przez Barbarę Szmatloch.

28 września, godz. 17.30, sala
widowiskowa
ul. Marcinkowskiego 13a

Koncert organowy
w ramach V Dni Zawodzia
1 września, godz. 17.00, kościół pw.
Opatrzności Bożej na Zawodziu
Tradycyjnie jak co roku święto dzielnicy kończy się
koncertem organowy w kościele. Wstęp wolny.

Koncert Zespołu CARYNA
20 września, godz. 18.00, Ogród przy MDK
Ostatni koncert z cyklu „Muzyczny Świat na Zawodziu”.

Koncert „Niemen i Wilija”
23 września, godz. 17.00, sala
widowiskowa
Koncert realizowany w ramach inicjatywy lokalnej
pn. „Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika. Po
koncercie zapraszamy na wernisaż wystawy Grupy
Malarskiej Zawodzie.

Koncert w ramach obchodów
Roku Powstań Śląskich
27 września, godz. 17.00, sala widowiskowa

Dancing Zawodziański – arteterapia
poprzez taniec dla seniorów
27 września, godz. 17.00, sala widowiskowa
Zapraszamy na zabawę przy największych hitach i szlagierach. W cenie biletu ciastko, serwis kawowy, zimna płyta.
Wstęp 50 zł (z katowicką kartą aktywnego seniora 25 zł)

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
– warsztaty dla seniorów związane ze zdrowym trybem życia
25 września, godz. 10.00, sala nr 5

8 września, godz. 14.00 i 16.00
Zapisy: przewodnik@mhk.katowice.pl, 32 256 18
10 wew. 117

XIX Katowicka Konferencja
Naukowa w 154. rocznicę uzyskania praw miejskich „Katowice
i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe.
Początki – rozwój – przyszłość”
9 września, godz. 9.30
Uroczyste otwarcie konferencji w Willi Goldsteinów,
plac Wolności 12a.

Dyskusja panelowa „Procesy
industrializacyjne w Europie
Środkowej – rola Katowic w Polsce
i rola Ostrawy w Czechach. Próba
porównania obu ośrodków”
godz. 9.45–12.00

Konferencja naukowa
„Ośrodki przemysłowe –
ostrawski i katowicki”
godz. 14.00–18.00
II cz. konferencji 10 września, godz. 9.00–11.25

Katowice i Ostrawa
– Wzajemne kontakty i związki
godz.11.50–15.45
Szczegółowy program konferencji dostępny jest na
stronie www.mhk.katowice.pl

„Z muzealnej szafy” – cykl spotkań
18 września, godz.19.00
XW ramach comiesięcznych spotkań zaprezentowane zostaną najciekawsze zbiory związane z dziejami Katowic i regionu śląskiego.

7 września, godz. 17.00
Próba czytana sztuki Bożeny Donnerstag w wykonaniu mieszkańców Nikiszowca

Monodram „Grubaska”
w wykonaniu Izabeli Noszczyk
28 września, godz. 17.00
Dział Teatralno-Filmowy
Muzeum Historii Katowic
ul. Kopernika 11
Wystawa stała pt. „Muzeum Barbary i Stanisława
Ptaków”

Wernisaż wystawy fotograficznej
Michała Szalasta „Albinosi”
19 września, godz. 17.00

Spotkanie Barbar śląskich
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Prezentacja połączona z warsztatami „Tradycja
i sztuka parzenia herbaty” – prowadzenie Janka
Jaworudzka.

„Wprowadzenie
do kaligrafii chińskiej”
24 września, godz. 17.00
Wykład połączony z prezentacją prac artystycznych.

Śląskie Centrum Wolności
i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38,
40-596 Katowice
tel. 32 601 21 08; 515 565 274
e-mail: biuro@scwis.pl
biuro@scwis.pl

Wycieczka piesza „Śladami walk
o wolność i niepodległość”
Zbiórka 14 września
o godz. 10.00 pod pomnikiem Powstań
Śląskich w Katowicach (al. W. Korfantego),
zakończenie ok. godz. 18.00 przystanek
kolejowy Mikołów-Jamna, powrót pociągiem we własnym zakresie.
W roku ogłoszonym przez Sejm RP rokiem powstań
śląskich, przez Sejmik Województwa Śląskiego
rokiem 100. rocznicy I powstania śląskiego oraz
osiemdziesiąt lat po wybuchu II wojny światowej
zapraszamy na wycieczkę pieszą wiodącą przez
miejsca związane z walkami o wolność oraz upamiętniające ofiary poniesione w tych bojach.
Chcąc spopularyzować nizinną turystykę pieszą,
wraz z przewodnikiem wyruszymy na 20-kilometrową wędrówkę znakowanym szlakiem. Zapisy: tel.
32 601 21 08 lub e-mail: michal.dziobek@scwis.pl

25 września, godz. 13.00
Kolejne popołudnie przy kawie dla pań o imieniu
Barbara. Pomysłodawczynią oraz organizatorką
tych spotkań jest Barbara Surmanowa.

„Silesia Press Cafe” – spotkanie
z redaktorem telewizyjnym
i radiowym Grzegrzem Gajdą
26 września, godz. 18.00
Prowadzenie: Maria Trepińska. Wstęp wolny.

Warsztaty teatralne TEATR JEST FAJNY!

Zadzwoń i dowiedz się więcej, zarezerwuj termin:
32 745 17 28, 514 499 614

Dział Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum
Historii Katowic
ul. Kościuszki 47, Katowice, tel. 32 728 85 57

Wernisaż „Wiadomości
ze świata pana Peng Hang.
Wystawa grafiki chińskiej”
5 września, godz. 17.00
W ramach 10., jubileuszowej edycji Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”.

Impreza towarzysząca wystawie „Wiadomości ze
świata pana Peng Hang.
Wystawa grafiki chińskiej”
19 września, godz. 17.00
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Hokeiści GieKSy ruszają do boju
Mocno przebudowana latem drużyna hokejowego GKS-u Katowice rozpoczyna
nowy sezon ligowy.

Piłka nożna mężczyzn:
 4 września Legionovia Legionowo
1
(godz. 18)
25 września, Warta Poznań (godz. 19)
28 września, Lech II Poznań (godz. 18)

Piłka nożna kobiet:
14 września Rolnik Głogówek (godz. 16,
boisko Podlesianki)

Hokej na lodzie:
15 września, Naprzód Janów (godz. 17)
18 września, Kadra PZHL (godz. 18.30)
20 września, GKS Tychy (godz. 18.30)
29 września, Podhale Nowy Targ (godz. 17)

Jan Nowakowski, Adrian Buchowski i libero
reprezentacji USA Dustin Watten. W tym roku
PlusLiga rozpocznie się dopiero 26 października, dlatego nasi siatkarze będą mieli sporo
czasu na rozegranie szeregu sparingów i towarzyskich turniejów w Krośnie, Legnicy, Tomaszowie Mazowieckim i Kozienicach.
W pełni sezonu są nasze piłkarki i piłkarze. Zawodniczki trenera Witolda Zająca
udanie rozpoczęły sezon. Warto podkreślić,

ZMIANY KADROWE

lidze. GieKSa dysponuje jedną z najmłodszych
ekip w rozgrywkach. Po niemal wszystkich
meczach zawodnicy chwaleni są za poziom
swojego zaangażowania. Nie zawsze przekłada się to jeszcze na zdobywane punkty. We
wrześniu czekają na wyzwania związane nie
tylko z rywalizacją w lidze, ale i w Pucharze
Polski. W pierwszej rundzie tych rozgrywek
los przydzielił nam pierwszoligową Wartę
Poznań. (GKS)

STARTUJE NOWY SEZON
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Marek Szczerbowski
prezesem GKS-u Katowice
Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice
S.A w dniu 26 sierpnia 2019 r. podjęła
uchwałę o powołaniu na prezesa zarządu
Marka Szczerbowskiego.

Marek Szczerbowski ma duże doświadczenie w zarządzaniu podmiotami sportowymi.
Obejmuje ono m.in. dziewięcioletnie zarządzanie Stadionem Śląskim (dyrektor Stadionu
Śląskiego w latach 2006 – 2015) i czteroletnie
zarządzanie Klubem Sportowym Kolejarz 24’
Katowice (prezes, menedżer ds. sportu – w latach 2002–2006).
Marek Szczerbowski, jako wykładowca
akademicki, posiada także szeroką wiedzę
dotyczącą zarządzania w sporcie. Ma tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej i od
13 lat prowadzi zajęcia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką.
Podczas kariery zawodowej udowodnił,
że potrafi sprawnie organizować imprezy
masowe, pozyskiwać źródła finansowania
czy skutecznie promować realizowane wydarzenia. Marek Szczerbowski jest także
wieloletnim kibicem GieKSy, a dobro

że dwie piłkarki GKS-u – Joanna Olszewska i Kasandra Parczewska zostały
powołane do reprezentacji Polski. Z kolei w juniorskiej kadrze znalazły się Kinga
Kozak, Nicola Brzęczek, Anna Konkol oraz
Zofia Buszewska. Swoją przedstawicielkę
mamy też w seniorskiej kadrze Czarnogóry
(Nadja Stanović).
Drużyna piłkarzy, prowadzona przez trenera Rafała Góraka, toczy zaciętą walkę w 2

Katowicka Liga Szóstek
rozpoczyna zmagania

Rozpoczyna się drugi rok rywalizacji
katowiczan w piłkę nożną 6-osobową.
Mieszkańcy mogą zmagać się na obiekcie RAPID w Katowicach na czterech
przygotowanych do tego boiskach.

klubu zawsze leżało mu na sercu. Życzymy
nowemu prezesowi wielu sukcesów odnoszonych zarówno na polu organizacyjnym,
jak i sportowym – we wszystkich sekcjach
prowadzonych przez GieKSę.
(GKS)

Rozgrywki Katowickiej Ligi Szóstek organizowane są przez Stowarzyszenie Katowicka
Federacja Sportów Amatorskich. Runda Jesienna trwać będzie do 15 grudnia. W sezonie
2019/2020 udział weźmie 40 zespołów, a organizatorzy przewidują udział w sezonie ponad
700 zawodników. Ideą rozgrywek jest chęć

FOT. KLS

Poprzedni sezon hokeiści zakończyli jako
podwójni brązowi medaliści. Na najniższym
stopniu podium stawali w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego oraz Polskiej Hokej
Ligi. Latem w sekcji doszło do sporych zmian.
Jej nowym dyrektorem został były znakomity
reprezentant Polski Wojciech Tkacz. Funkcję trenera zespołu objął doświadczony fiński
szkoleniowiec Risto Dufva. W składzie pojawiło się też wielu nowych zawodników, w tym
siedmiu rodaków nowego szkoleniowca. Pomimo sporych roszad GieKSa znów uznawana
jest za jednego z faworytów rozgrywek.
O tym, w jakiej formie jest nasz zespół, przekonamy się już podczas wrześniowych spotkań. Na inaugurację PHL, którą
zaplanowano na 15 września, zmierzymy
się w derbach Katowic z Naprzód Janów.
Dodajmy, że drużyna kontynuuje też rywalizację w Pucharze Wyszehradzkim, w którym mierzy się z węgierskim Ferencvárosi,
słowacką Nitrą oraz JKH GKS-em Jastrzębie.
Przygotowania do czwartego sezonu
PlusLigi rozpoczął siatkarski GKS, którego
również nie ominęły spore zmian kadrowe.
Następcą trenera Piotra Gruszki został dobrze
znany kibicom siatkówki Dariusz Daszkiewicz, a jego drużynę zasilili m.in. Jakub Jarosz,

Domowe mecze GieKSy
we wrześniu

rywalizacji z duchem fair play, gdzie każdy
na koniec sezonu zostanie zwycięzcą. Do rozgrywek będzie można również dołączyć także
na wiosnę 2020 r.
Rozgrywki KLS kierowane są głównie
do młodzieży, lecz uczestniczyć w nich może
każdy bez względu na wiek. Największą
zaletą rozgrywek jest ich niski koszt, a organizatorzy dbają o to, aby liga stała na najwyższym poziomie. Zachęcamy do śledzenia
fanpage’a oraz strony internetowej rozgrywek
www.katowickaligaszostek.pl (ORG)

